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بـا حضـور رییـس مجلـس شـورای 
اسـامی، وزیر صنعـت، معدن و تجارت 
و جمعی از مسـئوالن اسـتانی، کارخانه 
نورد میلگرد در شهرسـتان بردسـیر به 

برداری رسـید. بهره 
اسـامی  شـورای  مجلـس  رییـس 
عصـر جمعـه 22 بهمـن ماه با سـفر به 
شهرسـتان بردسـیر  بزرگتریـن تریـن 

کارخانـه تولید نورد میلگـرد در جنوب 
شـرق کشـور  را افتتـاح کـرد.

کارخانـه  بزرگتریـن  احـداث  بـرای 
نورد جنوب شـرق کشـور تاکنون 260 
میلیـارد تومـان توسـط شـرکت جهان 
فـوالد سـیرجان سـرمایه گذاری شـده 
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كارخانه ای كه فعل 
خواستن را صرف كرد

زهرا بيرمی نيا

يادداشت

بزرگتریـن و پیشـرفته تریـن 
شـرق  جنـوب  فـوالد  کارخانـه 
سـرد  روز  یـک  در  کشـور 
دکتـر  دسـت  بـه  زمسـتانی 
مقننـه  قـوه  رئیـس  الریجانـی 
بـرداری  بهـره  آمـاده  و  افتتـاح 

شـد.
هـزار   500 نـورد  کارخانـه 
تنـی بردسـیر در حالی بـه بهره 
بـرداری رسـید که از نخسـتین 
کلنگـی کـه بر زمیـن آن خورد، 
 12 در  گـذرد.  مـی  سـال   28
کارخانـه  کلنـگ  بهمـن 1368 
بـه  بردسـیر  سـازی  ماشـین 
زمیـن خورد و سـوله سـازی آن 

نیـز صـورت گرفـت.
اما هرگز به سـرانجام نرسـید. 
 18 سـازی  ماشـین  بـر  عـاوه 
پـروژه دیگـر نیـز بـه ایـن مکان 
آمدنـد، امـا هیـچ یـک بـه بهره 
برداری نرسـیدند. برخـی از این 
طـرح هـا تنها در حد اسـم باقی 

ماندند.
کـه  ای  پـروژه  نوزدهمیـن 
سـازی  ماشـین  سـایت  بـه  پـا 
بردسیر گذاشـت، بسیار محتاط 
عمـل کـرد و در دو سـالی کـه 
مشـغول احـداث کارخانـه بـود، 
تابلـوی خـود را نیز نصـب نکرد. 
ادامه در صفحه 2

در سی و هشتمین سال روز پیروزی انقالب اسالمی
 و با حضور رییس مجلس شورای اسالمی صورت گرفت

بهره برداری از
 بزرگترین کارخانه نورد 
جنوب شرق کشور در بردسیر
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پیام ما فروش بنزین در حاشیه خیابان های جنوب استان کرمان را بررسی می کند

بنزین با طعم کوکاکوال
   صفحه 4

يلدا قاسمی، نايب رييس بانوان انجمن سپک تاكرا كشور در گفت و گو با »پيام ما«:

كرمان بهترين و تكنيكي ترين 
تيم اين مسابقات بود

در اين شماره می خوانيد:
2  افتتاح تونل 15 معدن هشونی شرکت زغالسنگ 

4  کارخانه روغن نباتی گلناز در مدار تولید قرار گرفت

4  آبرسانی به روستاهای چهار شهرستان کرمان در دهه فجر

5  ناهار دو نفره هاشمی با هاشمی

6  فدراسیون رای خود را برنگرداند، تیم را منحل می کنیم

7  زنان در مشاغل مردانه
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کرمان زمین

شـبکه فشار متوسـط روشـنایي گردنه 
پرترافیـک و حادثـه خیـز ده علیرضـا در 
محـور زرنـد - راور با صـرف اعتباري بالغ 
بـر 8میلیارد ریال از محـل اعتبارات ملي، 
سـازمان راهداري و حمـل و نقل جاده اي 
شـکوهمند  پیـروزي  سـالروز  در  کشـور 
انقـاب اسـامي بـا حضور رییـس مجمع 
نماینـدگان اسـتان و جمعي از مسـئولین 
اسـتاني و محلـي افتتـاح و مـورد بهـره 

بـرداري قـرار گرفت. 
ونقـل  حمـل  و  راهـداري  کل  مدیـر 
جـاده اي اسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب 
گفـت : یکـي از وظایـف مهـم ایـن اداره 

خیـز  حادثـه  نقـاط  سـازي  آشـکار  کل 
بواسـطه  علیرضـا  ده  گردنـه  کـه  اسـت 
هـاي  محـور  از  یکـي  در  داشـتن  قـرار 
پرتـردد و محـل اتصـال بنـادر جنـوب و 
جنـوب شـرق کشـور بـا مرزهاي شـرقي  
کامیـون  تـردد  محـل  و  طـرف  یـک  از 
هـاي حامـل کاني هـاي فلزي از اسـتان 
خراسـان رضـوي به سـمت بنـدر عباس 
از طـرف دیگـر تـردد باالیـي را در ایـن 

مسـیر رقـم زده اسـت .
ده  گردنـه  افـزود:  مقبلـي  مهنـدس   
علیرضـا یکـي از نقـاط پرحادثـه، تـوام با 
حجـم ترافیـک سـنگین بـا شـیب طولي 

تنـد، یکي از نقـاط حادثه خیز اسـتان به 
شـمار مـي رود که امید اسـت بـا افزایش 
پهنـاي محـور و احـداث و بهـره بـرداري 
روشـنایي حدود 4 کیلومتـري این گردنه 
شـاهد کاهـش تصادفات و تلفات انسـاني 
و مـادي حاصـل از آن در آینـده باشـیم. 

مدیـر کل راهداري و حمل  ونقل جاده 
اي اسـتان تصریـح کـرد:  روشـنایي ایـن 
گردنـه موجـب مـي شـود تصمیـم گیري 
راننـده بـا سـرعت بیشـتري انجام شـود، 
افزایـش میـدان دیـد بـا توجـه به شـیب 
تنـد حاصـل گردیده ونقـاط پرتصادف در 

خـم و پیـچ هاي گردنـه آشکارترشـود.                                                                             

مدير كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خبر داد

افتتاح شبكه روشنايي گردنه ده عليرضاي محور زرند - راور

 خبر

ادامه از صغحه اول
مهندس عباسـلو 
عامـل  مدیـر 
جهـان  کارخانـه 
فـوالد در ایـن باره 
مـن  بـه  می گویـد: 
مـی گفتنـد اینجـا نحسـی دارد، 
بیخـودی زحمـت نکـش. وقتـت 
تـا بحـال  اینجـا نکـن.  را صـرف 
هیـچ کارخانـه ای در ایـن محـل 
پـا نگرفتـه. امـا او مجدانـه پای بر 
تمـام مخالفـت هـا و ناامیـدی ها 
گذاشـت و شـبانه روز تـاش کرد 
تـا خـط بطـان بـر تمام نشـدنی 
هـا بکشـد و از بهمن سـال 1393 
تـا کنـون از پـای ننشسـت. ایـن 
اواخـر کارکنـان و مدیـران فـوالد 
در سـه شیفت مشـغول کار بودند 
تـا کارخانـه در موعـد مقـرر بـه 
حـدی  تـا  برسـد.  بـرداری  بهـره 
که خانواده هایشـان از دیدارشـان 
محـروم بودنـد. علـی عباسـلو بـه 
اتفـاق تیـم همراهـش شـبانه روز 
تـاش کـرد تـا امـروز مـا شـاهد 
بهره برداری از کارخانه ای باشـیم 

کـه شـاید مکانـش همچنـان بـه 
ماشـین سـازی معـروف باشـد. 

در   1395 بهمـن   22 امـروز 
حالـی کـه اولیـن کارمند ماشـین 
بازنشسـتگی  آسـتانه  در  سـازی 
اسـت، کارخانـه نـورد 500 هـزار 
تنی بردسـیر آمـاده بهـره برداری 
اسـت تـا بـا اسـتخدام 250 نفـر 
گام  بردسـیر،  شهرسـتان  بومـی 
ایـن  بیـکاری  را در رفـع  مهمـی 
محـروم  و  کوچـک  شهرسـتان 
بعـد  کـه  شهرسـتانی  بـردارد. 
تکیـه  دامـداری  و  کشـاورزی  از 
قنـد 50 سـاله  بـر کارخانـه  اش 
حاضـر  حـال  در  کـه  بـود  ای 
تعطیـل  ورشکسـتگی  علـت  بـه 
شـده و هنـوز نتوانسـته مطالبـات 
را  خـود  کشـاورزان  و  کارگـران 
بپـردازد. بـا تعطیلـی کارخانه قند 
بردسـیر ضربـه مهلکـی بـر پیکـر 
شهرسـتان بردسـیر فـرود آمـد و 
چرخـه اقتصـادی در آن متوقـف 
آن  مختلـف  هـای  بخـش  بـه  و 
آسـیب جـدی وارد آمـد. همزمان 
بـا افتتـاح کارخانـه نـورد توسـط 

دکتـر الریجانـی ریاسـت مجلـس 
مهنـدس  و  اسـامی  شـورای 
نعمـت زاده وزیـر صنعت و معدن، 
آلیـاژی  فـوالد  احـداث  کلنـگ 
بردسـیر نیـز به زمین خـورد تا در 
آینـده ضمـن تولید فـوالد آلیاژی 
نیـروی   250 بکارگیـری  شـاهد 
کار دیگـر در ایـن مجتمع باشـیم. 
اصـرار مدیـران جهان فـوالد برای 
بومـی گزینـی تـا حدی اسـت که 
بـه گفته خودشـان سـرویس ایاب 
و ذهـاب بردسـیر- کرمـان را نیـز 
حـذف کـرده اند و از آن دسـته از 
بردسـیری های سـاکن کرمان نیز 
خواسـته انـد تـا خودشـان فکری 
بـه حـال رفـت و آمدشـان بکنند. 
شـاهد ایـن مدعـا اصاحیه سـنی 
اولیـن آگهـی اسـتخدام کارخانـه 
اسـت کـه شـرایط سـنی معمـول 
را تـا پنـج سـال بیشـتر، افزایـش 
داده اسـت. به ایـن ترتیب فرصت 
اسـتخدام افـرادی با سـنین باالتر 
اقتصـادی  وضعیـت  بخاطـر  کـه 
بردسـیر  شهرسـتان  خـاص 
انـد،  مانـده  بیـکار  و  باتکلیـف 

ایجاد می شـود. مهندس عباسـلو 
از بکارگیـری نیروهای بازنشسـته 
بـه  کشـور  سراسـر  از  صنایـع 
ایـن مجتمـع  صـورت موقـت در 
مـی گویـد و دلیل آن را اسـتفاده 
جهـت  در  افـراد  ایـن  تجربـه  از 
آمـوزش نیروهـای جـوان تـازه به 
می کنـد.  ذکـر  شـده  گرفتـه  کار 
قراردادهایـی نیـز در جهـت رونق 
و ایجـاد شـغل در بردسـیر بـا این 
مجتمـع بسـته شـده اسـت. از آن 
جملـه قـرارداد بـا مرکـز فنـی و 
حرفـه ای بردسـیر بـرای آمـوزش 
)مرکـز  فـوالد  نوپـای  کارکنـان 
فنـی و حرفـه ای بردسـیر پیـش 
از ایـن در آسـتانه تعطیلـی بـود(.
هـای  گیـری  پـی  طبـق  بـر 
مسـئوالن شهرسـتان، از کارخانـه 
تـا  شـده  خواسـته  فـوالد  جهـان 
مایحتـاج خـود را نیـز از بردسـیر 
تهیـه کند تـا بدیـن طریـق بتواند 
غیرمسـتقیم نیز خانوارهای زیادی 
را تحـت حمایـت ایجـاد اشـتغال 
غیرمسـتقیم خـود ببـرد. از آنجایی 
که کارخانه بردسـیر در حال حاضر 
قـادر بـه رفع نیـاز مجتمع نیسـت، 
بـه همین دلیل لیسـتی از مایحتاج 

صنایـع  و  هـا  کارگاه  و  کارخانـه 
جانبـی خـود را ارائـه کـرده تـا در 
صـورت ایجاد و تامیـن نیاز، تمامی 
خریدهـای خود را از بردسـیر انجام 
بدهـد. کارخانه نورد بردسـیر عاوه 
بر بـه کارگیری 250 نفر مسـتقیم 
بـرای بیش از 700 نفـر نیز به طور 
غیرمسـتقیم شـغل ایجاد می کند. 
بـا بهـره داری از فـاز فـوالد آلیاژی 
در آینـده نزدیـک این میـزان به دو 

برابـر افزایـش مـی یابد.
مجتمـع جهان فوالد سـیرجان 
وابسـته بـه گل گهر سـیرجان که 
گل  آن  از  سـهامش  درصـد   51
صنـدوق  بـه  درصـد   49 و  گهـر 
دارد،  تعلـق  مـس  بازنشسـتگی 
تـازه  و  جـوان  مجتمـع  یـک 
تاسـیس اسـت که از سـال 1392 
کارخانـه  اسـت.  شـده  تاسـیس 
احیـا و تولیـد آهـن اسـفنجی آن 
در سـیرجان قـرار دارد، کارخانـه 
تولیـد نـورد آن همیـن کارخانـه 
اسـت  بردسـیر  هزارتنـی   500
کـه تولیداتـش میلگـرد 8 تـا 32 
خواهـد بـود و کارخانـه ذوب آن 
احـداث  دسـت  در  سـیرجان  در 

مـی باشـد.

کارخانه ای که فعل خواستن 
را صرف کرد

زهرا بیرمی نیا

خبر

حضور احتمالی رئيس 
جمهوری در سيرجان

امير رجبی 
در حالی که ایسـنا از سـفر رئیس جمهور 
در پایـان هفتـه بـه سـیرجان خبـر داده؛ اما 
مسـئول روابـط عمومـی اسـتانداری کرمان 
ایـن برنامـه را قطعـی ندانسـت و گفـت این 

برنامـه تایید نهایی نشـده اسـت. 
نماینـده  از  نقـل  بـه  ایسـنا  خبرگـزاری 
مـردم سـیرجان و بردسـیر در خانـه ملـت 
از سـفر قریـب الوقـوع رییـس جمهـور بـه 
سـیرجان تـا پایـان هفتـه خبـر داد. شـهباز 
بـه  رییـس جمهـور  پـور می گویـد  حسـن 
منظـور افتتـاح چندیـن پـروژه و طـرح بـه 
شهرسـتان سـیرجان در پایـان هفتـه سـفر 
خواهنـد نمـود. امـا مسـئول روابـط عمومی 
قطعـی  را  سـفر  ایـن  کرمـان  اسـتانداری 
قطعـی  هنـوز  می کنـد  تاکیـد  و  نداسـته 
رئیـس  برنامه هـای  کـه  نیسـت  مشـخص 
جمهـور بـرای ایـن سـفر چیسـت، کـی بـه 

کرمـان می آیـد و بـه کجـا مـی رود.
ولـی نقـی عظیمی زاده تاییـد می کند که 
صحبت هـای ایـن سـفر شـده و در صـورت 
آمـاده شـدن شـرایطی از جملـه خالی بودن 
برنامـه رئیـس جمهـور در آخـر هفتـه و ... 

میزبـان رئیـس جمهـور خواهیـم بود.

افتتاح تونل 15 معدن 
هشونی شركت زغالسنگ 
مراسـم افتتاحیه تونل 15 معدن هشـونی 

بـا حضور جمعی از مسـئولین برگزار شـد. 
ایـن  مدیرعامـل شـرکت زغال سـنگ در 
مراسـم گفـت: بـا راه انـدازی ایـن طـرح می 
تـوان بـه ذخایـر قابـل توجهی از زغالسـنگ 
رسـید و امنیـت شـغلی کارگـران این معدن 
تامیـن مـی شـود. فـاح اظهـار داشـت: اگر 
طرح هـای توسـعه ای در معـادن بـه نتیجـه 
چشـمگیرتولید  افزایـش  شـاهد  برسـند، 

زغال سـنگ خواهیـم بـود. 

مدیـر معدن هشـونی نیـز در ادامه گفت: 
تمـام محاسـبات توسـط مهندسـان داخلـی 
صـورت گرفتـه و بـا همت تمام کارشناسـان 

و کارکنـان بـه این مرحله رسـیده اسـت. 
مهدیـزاده تصریـح کـرد: در مجموع پیش 
بینـی مـی شـود که در سـال جـاری بـا راه 
انـدازی ایـن طرح در معدن هشـونی شـاهد 

شـرایط مطلوبی باشـیم.

رئيس ستاد تنظيم بازار استان كرمان:

كاالهای استراتژيک در 
شب عيد به اندازه كافی 

وجود خواهد داشت
  امير رجبی 

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
کرمـان با اشـاره به ایـن که خریـد و ذخیره 
سـازی میـوه شـب عیـد آغـاز شـده اسـت 
می گویـد در مبحـث تامین گوشـت مـرغ با 
افزایـش جوجـه ریـزی مـرغ گـرم در زمـان 
الزم بـه انـدازه کافی وجـود خواهد داشـت. 
بـه گزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان کرمـان، عباس سـعیدی 
رئیـس ایـن سـازمان و رئیس سـتاد تنظیم 
بـازار اسـتان در جلسـه ایـن سـتاد می گوید 
نیـز  اسـتان  دام  امـور  اداره کل پشـتیبانی 
مـرغ منجمـد مناسـب ذخیـره سـازی کرده 
کـه در صـورت لـزوم بـه بـازار تزریـق مـی 

. ید نما
او همچنیـن تاکیـد می کنـد بـرای تامین 
گوشـت قرمـز مورد نیاز بـازار، دام بـه اندازه 
کافـی وجـود دارد و عـاوه بـرآن، هم بخش 
خصوصـی، هم اداره کل پشـتیبانی امور دام 
بـه توزیـع گوشـت سـرد متناسـب بـا نیـاز 

اقـدام می کنند. بـازار 
سـعیدی گفـت: بـرای تنظیـم بـازار برنج 
و شـکر مقادیـر قابـل توجهـی بـه اسـتان 
تخصیـص یافتـه کـه بـه متقاضیـان حوالـه 

می شـود. داده  خریـد 
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مدیر کل  ثبت اسـناد و اماک اسـتان 
هـای  پیشـرفت  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان 
صـورت گرفتـه در دوران انقاب اسـامی 
در  ابتـکار  و  نـوآوری  فضـای  ایجـاد  و 
جامعـه، انقـاب اسـامی را مایـه افتخـار 
مـردم ایـران دانسـت .رضـا طالبـی زاده 
بـا  فجـر  دهـه  گرامیداشـت  مراسـم  در 
حضـور کارکنـان اداره کل  ثبت اسـناد و 

امـاک اسـتان و مناطق ثبتی شهرسـتان 
کرمـان ضمـن بیـان ریشـه هـای شـکل 
گیـری انقـاب اسـامی بـه دسـتاوردها 
و پیشـرفت هـای صـورت گرفتـه در ایـن 

دوران اشـاره نمـود.
وی شـکل گیـری انقـاب را بـر پایـه 
چهـار عامـل اصلـی دانسـت و در ادامه به 

تشـریح ایـن چهـار عامـل پرداخت. 

طالبـی زاده از یکپارچگـی مـردم حول 
بعنـوان  )ره(  امـام  مرکزیـت  و  محـور 
اولیـن عامـل پیـروزی  انقـاب یـاد کـرد 
اتحـاد  و  یکپارچگـی  ایـن  اگـر  گفـت  و 
حـول محوریـت یـک مرجـع آگاه و فهیم 
شـکل نمـی گرفـت امـکان چنیـن تحول 
عظیمـی در تاریـخ ایران ایجاد نمی شـد. 
را  انقـاب  پیـروزی  عامـل  دومیـن  وی 
تحـول روحی دانسـت که در مـردم ایجاد 
وحشـتی  و  تـرس  داشـت  بیـان  و  شـد 
کـه در گذشـته نسـبت بـه شـاه و عمـال 
رژیـم در دل مـردم وجود داشـت بـا اراده 
خداونـد به شـجاعت و خودبـاوری تبدیل 

گردید.
مدیر کل  ثبت اسـناد و اماک اسـتان 
کرمـان از رعـب و هـراس عمـال رژیـم 
سـوم  عامـل  بعنـوان  مـردم  بـه  نسـبت 
پیـروزی انقـاب یـاد کـرد و ادامـه داد: 
رعـب و هراسـی که خداونـد در دل عمال 
و کارگـزاران رژیـم سـتم شـاهی افکنـد 
سـبب شـد که در مقابلـه با مـردم برخی 

اقدامات خشـن را نتوانسـتد انجـام دهند.
کـه  را  اقداماتـی  و  تصمیمـات  وی 
حضـرت امـام خمینـی )ره( در برهه های 
مهمتریـن  و  آخریـن  می گرفتنـد  مهـم 
انقـاب  عامـل شـکل گیـری و پیـروزی 
اسـامی دانست و اظهار داشـت: امام )ره( 
در برهه های حسـاس انقـاب تصمیماتی 
مـی گرفتنـد که همـه آنهـا مطابـق آنچه 
انتظـار می رفـت محقـق مـی شـد و ایـن 
موضـوع نشـان از آن داشـت کـه دسـت 
پنهـان خـدا و حضـرت ولیعصر پشـتیبان 
انقـاب بـود .وی گفـت: در طـول تاریـخ 
پـس از انقـاب نیز دشـمنان هـر جنایتی 
کـه مـی توانسـتند علیـه انقـاب انجـام 
دادنـد امـا اراده خداونـد کـه بـر حفـظ و 
بقـای انقاب بـود ما فـوق اراده دشـمنان 
همـه  و  گرفـت  قـرار  انقـاب  و  اسـام 
ترورهـای  و  آنهـا چـون کودتـا  اقدامـات 

مختلـف نقـش بـرآب شـد.
ایـن مقـام قضائـی در تبییـن وضعیت 
فعلـی نظـام خاطـر نشـان کـرد کـه در 

حـال حاضـر نیـز باید بـا در نظر داشـتن 
پیشـرفت هـا و دسـتاوردهای بزرگـی که 
انقـاب بـرای مـا نسـبت بـه گذشـته بـه 
ارمغـان آورده در خصـوص نظام اسـامی 

بـه قضـاوت پرداخت. 
وی تصریـح کـرد: نبایـد وجـود بعضی 
مشـکات کـه ناشـی از اقدامـات برخـی 
افـراد که در منسـب هـای گوناگـون قرار 
مـی گیرنـد را بـه اسـاس نظـام مرتبـط 
دانسـت و قضـاوت ناعادالنه ای نسـبت به 
انقـاب داشـته باشـیم در صورتـی کـه با 
انصـاف و دیـد جامـع بـه انقـاب بنگریم 
اسـامی  انقـاب  کـه  دانسـت  خواهیـم 
مایـه افتخـار و مباهـات مـردم ایـران در 

اسـت. جهان 
را  کشـور  حاضـر  حـال  وضعیـت  وی 
بـا وجـود رهبـری حکیمانـه مقـام معظم 
رهبـری )مدظله العلـی( وضعیتی امیدوار 
کننـده و رو بـه رشـد دانسـت که منشـاء 
تاثیـرات عظیمـی در سـطح  تحـوالت و 

بیـن المللی شـده اسـت. 

مدير كل  ثبت اسناد و امالک استان : 

انقالب اسالمی مايه افتخار ما در جهان است
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مدیرعامل کارخانه 
جهان فوالد می گوید:

به من می گفتند اینجا 
نحسی دارد، بیخودی 
زحمت نکش. وقتت را 
صرف اینجا نکن. تا بحال 
هیچ کارخانه ای در این 
محل پا نگرفته. اما او 
مجدانه پای بر تمام مخالفت 
ها و ناامیدی ها گذاشت 
و شبانه روز تالش کرد تا 
خط بطالن بر تمام نشدنی 
ها بکشد و از بهمن سال 
1393 تا کنون
 از پای ننشست
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کاغذ اخبار

پیـام مـا- با حضـور رییس مجلس شـورای اسـامی، 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و جمعـی از مسـئوالن 
اسـتانی، کارخانه نورد میلگرد در شهرسـتان بردسـیر به 

بهـره برداری رسـید.
رییـس مجلـس شـورای اسـامی عصـر جمعـه 22 
بهمـن مـاه بـا سـفر بـه شهرسـتان بردسـیر  بزرگترین 
تریـن کارخانـه تولیـد نـورد میلگـرد در جنـوب شـرق 

کشـور  را افتتـاح کـرد.
بـرای احـداث بزرگتریـن کارخانـه نورد جنوب شـرق 
کشـور تاکنـون 260 میلیـارد تومـان توسـط شـرکت 

جهـان فـوالد سـیرجان سـرمایه گـذاری شـده اسـت.
بـا افتتـاح ایـن کارخانـه 500 هـزار تنـی نـورد در 
بردسـیر، زمینـه اشـتغال 250 نفـر به صورت مسـتقیم 
و 700 نفـر بـه صـورت غیرمسـتقیم فراهـم مـی شـود.

 51 درصـد سـهام جهـان فـوالد متعلـق بـه شـرکت 
گل گهـر و 49 درصـد بـه صنـدوق بازنشسـتگی مـس 

تعلـق دارد.
محصول کارخانه

به زودی به بازار عرضه می شود 
»عباسـلو« مدیر عامل شـرکت جهان فوالد سـیرجان 
در حاشـیه ایـن مراسـم گفت:»سـابقه ایـن پـروژه 28 
سـال اسـت و در طـول این سـال ها 18 پـروژه برای این 
کارخانـه تعریـف شـده و عمـر هر یـک 6 ماه تا 6 سـال 
بـوده اسـت و پروژه نوزدهم را با همکاری شـرکت جهان 
فـوالد در راسـتای تکمیـل زنجیـره تولیـد محصـوالت 

خـود، تولیـد میله گـرد را  راه انـدازی کردیم.«
وی به اشـتغال 250 نفر در  کارخانه یاد شـده اشـاره 
و اعـام کرد:»میـزان سـرمایه گـذاری بـرای راه انـدازی 
ایـن کارخانـه 25 میلیـون یـورو مـی باشـد. در بهمـن 
مـاه سـال 93 اقدام به سـاخت ایـن کارخانـه کردیم که 
خوشـبختانه توانسـتیم در بهمن ماه سـال 95 این پروژه 
را بـه پایـان برسـانیم و طی روزهای آینـده محصول این 

کارخانـه بـه بـازار عرضه مـی گردد.«

5/5میلیارد دالر سرمایه خارجی برای بخش 
صنعت و معدن پس از  اجرایی شدن برجام

وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت، سـخنران دیگر آیین 
افتتـاح کارخانه نـورد بود. 

وی با اشـاره به دسـتاوردهای برجام گفـت:»از ابتدای 
اجرایـی شـدن برجام بیـش از 8.5 میلیارد دالر سـرمایه 
خارجی به تصویب دولت رسـیده اسـت که 5.5 میلیارد 

دالر آن مربـوط بـه حوزه صنعت و معدن اسـت.«
نعمـت زاده افـزود:»در جهـت جلوگیـری از صـدور 
فـروش مـواد خـام تـاش و در جهـت تبدیـل آن هـا به 
فـراورده هـا اقدامـات مؤثـری در دولـت تدبیـر و امیـد 

انجـام گرفتـه اسـت.«
وی جلوگیـری از صـدور مـواد خـام و تبدیـل آنهـا به 
فـراورده هـا را از تاکیـدات دولـت تدبیـر و امید دانسـت 
و افـزود:»در جهـت تکمیـل زنجیـره فـوالد در سـطح 
کشـور اقدامـات مؤثـری انجـام داده ایـم. به طـوری که 
در ایـن راسـتا از ابتـدای کار دولـت تدبیـر و امید تولید 
سـنگ آهـن کشـور از 63 میلیـون تن بـه 100 میلیون 
تـن در سـال آینـده خواهـد رسـید و دلیل اینکـه تولید 
آن را افزایـش نـداده ایـم ایـن بوده اسـت که بـا افزایش 
تولیـد، مجبـور به خام فروشـی خواهیم شـد و قصد خام 

نداریم.« فروشـی 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت ادامـه داد:» ظرفیت 
تـن تولیـد کنسـانتره کشـور از 28 میلیـون تـن بـه 48 
میلیـون تـن رسـیده و بـه جـای صدور سـنگ خـام، به 
تولیـد  کنسـانتره بـا ارزش افـزوده بیشـتر پرداختیـم و 

صـادرات مناسـبی داشـته ایم.«
فـوالد  واحـد  کرمـان  اسـتان  داد:»در   ادامـه  وی   
سـیرجان ایرانیـان بـا ظرفیـت تولیـد 2.5 میلیـون تـن 
گندلـه در سـال در حـال بهـره بـرداری اسـت. ضمـن 
آنکـه کارخانـه تولید آهن اسـفنجی گل گهـر با ظرفیت 
تولیـد 1.6 میلیـون تـن بـه صـورت آزمایشـی در سـال 

گذشـته راه اندازی شـد که به دلیل نداشـتن مواد اولیه 
دچـار مشـکل گردید و بـه دنبال آن هسـتیم که بتوانیم 
در سـال جـاری ایـن کارخانـه را بـه طـوری رسـمی راه 

کنیم.« انـدازی 
نعمـت زاده بـا یـادآوری ایـن کـه از ابتـدای اجرایـی 
شـدن برجام بیـش از 8.5 میلیارد دالر سـرمایه خارجی 
بـه تصویـب دولـت رسـیده، گفـت:»5/5 میلیـارد دالر 
ایـن سـرمایه مربـوط بـه حوزه صنعـت و معدن اسـت و 
بـرای راه انـدازی صنایـع کوچک و متوسـط، بـا تصویب 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی و همـکاری بانـک هـا در 

جهـت رونـق تولیـد گام برداشـته ایم.«
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت افـزود:» 21 هـزار و 
500 واحـد صنعتـی تولیـدی مشـکل دار بـرای دریافت 
15 هـزار میلیـارد تومـان تسـهیات به بانک هـا معرفی 
گردیـده انـد کـه از ایـن میـان 11 هـزار واحـد صنعتی 
مـی باشـد تسـهیات دریافـت کـرده انـد. بسـیاری از 
واحدهـا بـا ایـن اقـدام اشـتغال خـود را حفـظ و حـدود 

400 واحـد افزایـش تولیـد داشـته اند.«
عقالنیت حکم می کند  کشوری که معادن 

ارزشمند دارد، زنجیره تولید خود را کامل کند 
رییـس مجلـس شـورای اسـامی در آییـن افتتاحیـه 
بزرگتریـن کارخانـه نورد جنوب شـرق کشـور گفت:»در 
صنایـع زیربنایـی مثـل فـوالد و مـس حرکـت خوبی در 
کشـور آغاز شـده اسـت. کشـوری کـه معادن ارزشـمند 
دارد، عقانیـت حکـم مـی کند کـه زنجیره هـای تولید 

خـود را تکمیـل کنند.
رییـس مجلـس شـورای اسـامی وجـود معـادن در 
کشـور را یکی از ظرفیت کشـور دانسـت و ابراز کرد:»اگر 
بخواهیم کار کشـور روی غلتـک ییفتد، باید از اختافات 
نـرخ  درصـد  الریجانـی 3.5  کنیـم.«  پرهیـز  سیاسـی 
رشـد صنعـت را امیـدوار کننـده خواند و  افزود:»مسـیر 
جلوگیـری از خـام فروشـی، یـک مسـیر امیـدوار کننده 
اسـت و بایـد در ایـن زمینـه تـاش بیـش تـری داشـته 
باشـیم.«  رییس قـوه مقننه با بیان اینکه مسـیر جمعی 
بین المللی از رفتار سـنجیده شـده ایران پشـتیبانی می 
کننـد اظهـار داشـت:»امروز فصـل کار  اسـت و بایـد 
مسـاله اصلـی  اسـتان های مـا توسـعه و آبادانی کشـور 
باشـد. در بهبـود شـرایط اقتصـادی هیچ چیـزی مهمتر 
از بهبـود شـرایط تولید ملـی نیسـت و مهمترین وظیفه 

اسـتانداران رونـق اقتصادی اسـتان هایشـان اسـت.«
رییـس مجلـس شـورای اسـامی در ادامـه بـا بیـان 
اینکـه اسـتاندار کرمـان ابتـکارات خوبـی بـرای توسـعه 

اسـتان انجام داده، افزود:»اقتصـاد مقاومتی باید به دوش 
مردم باشـد؛ امـا بـه کاتالیزورهایی نیاز دارد که شـرکت 
هـای متولـی مناطق اقتصـادی می توانند چنین نقشـی 

داشـته باشند.«
الریجانـی ادامـه داد:» مجلس ظرفیت هـای جدیدی 
در اختیـار دولـت قـرار داده اسـت تـا بـا سـهولت بیش 
تـری بتوانند در زمینـه کارآفرینی اقدام کننـد؛ اما هنوز  
در شـرایط سـخت قـرار داریـم و بایـد گره هایـی که بر 
سـر راه تولید و کارآفرینی کشـور اسـت، برداشته شود.«

وی بـا بیان مشـکاتی کـه بروکراسـی اداری و قوانین 
دسـت و پاگیـر برای تولید کننـدگان و کارآفرینان ایجاد 
مـی کنـد، اظهـار داشت:»متاسـفانه امور دیوانی کشـور 
پیچیـده اسـت. بایـد مقـررات و قوانین مزاحـم از جلوی 

پای تولیدکنندگان برداشـته شـود.«
دعوت سرمایه گذار بخش خصوصی توسط 

مدیرکل اطالعات، امری ستودنی است
نمیانده مردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس شـورای 
اسـامی گفت:»امـروز از خام فروشـی در اسـتان کرمان 
جلوگیـری شـده و قراردادهایی نیز با سـایر کشـورها در 
زمینـه فروش فـرآورده هـای معدنی منعقـد گردیده که 

ایـن مهـم به معنـی واقعی اقتصـاد پایدار  اسـت.«

حسـن پور  گفت:»شـورای تامین اسـتان کرمان جزو 
بهتریـن شـوراهای کشـور در جهت تامین امنیت اسـت 
و همیـن امـر سـبب شـده  کـه سـرمایه گـذاران رقابت 

بیشـتری برای حضور در اسـتان داشـته باشـند.«
وی ادامـه داد:»ایـن کـه مدیـر کل اطاعـات اسـتان 
سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی را بـه اسـتان دعوت 

مـی کند،امـری مهـم و قابـل سـتایش اسـت.«
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در بخش اللـه زار حتی 

یـک نفـر بیکار وجـود ندارد، عنـوان کرد:»امـروز  از خام 
فروشـی در استان کرمان جلوگیری شـده و قراردادهایی 
نیـز بـا سـایر کشـورها در زمینـه فـروش فـراورده هـای 
معدنـی منعقـد گردیـده کـه این مهـم به معنـی واقعی 
از  تشـکر  پـور ضمـن  اسـت.« حسـن  پایـدار  اقتصـاد 
اسـتاندار کرمـان، خاطرنشـان کرد:»اسـتاندار کرمـان به 
معنـی واقعـی از بخـش خصوصی حمایـت و فرمان مقام 

معظـم رهبـری را جـاری و سـاری مـی کند.«
استان کرمان؛ رتبه اول در تسهیالت بخش آبیاری 

تحت فشار و صنایع تکمیلی و تبدیلی است
اسـتاندار کرمان گفت:»در سـال گذشـته تسـهیاتی 
بـه واحدهـای تولیـدی اسـتان پرداخـت گردیـده کـه 
برخـی از ایـن تسـهیات را بانـک های اسـتان پرداخت 
نمـوده انـد. در سـال جـاری بـه 3هـزار و 540 واحـد 
تولیـدی هـزار و 177 میلیارد تومان تسـهیات پرداخت 
گردیده اسـت.« وی به رتبه اول اسـتان در سـال گذشته 
در اخـذ تسـهیات بخـش آبیـاری تحت فشـار و صنایع 
تکمیلـی و تبدیلـی اشـاره و اظهـار کرد:»تأمیـن مالـی 
برخـی از پـروژه ها به مبلغ 3 میلیـارد 572 میلیون دالر 
در اسـتان کرمـان از محل سـرمایه خارجـی تأمین مالی 

صـورت گرفته اسـت.«

رزم حسـینی در خصوص افزایش اشـتغال در اسـتان 
خاطـر نشـان کرد:»در سـال 92  برای 22 هـزار و 9 نفر 
و در 9 ماهـه امسـال 26 هـزار و 777 نفر ایجاد اشـتغال 
ایجـاد شـده و امیدواریـم تـا پایان سـال به 36 هـزار نفر 

برسد.«
در پایان مراسـم دکتـر الریجانی با اهـدای لوح تقدیر 
از مدیـر عامـل و رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت جهـان 

فوالد سـیرجان تقدیـر کرد.

در سی و هشتمین سال روز پیروزی انقالب اسالمی و با حضور رییس مجلس شورای اسالمی صورت گرفت

بهره برداری از بزرگترین کارخانه نورد 
جنوب شرق کشور در بردسیر
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1 در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و سوئد
روحانی: همکاری ایران و سوئد برای امنیت نیروگاه های هسته ای

بـه گـزارش ایرنـا اسـتفان لوفون نخسـت وزیر سـوئد با اشـاره به اینکه اولین نخسـت 
وزیـر کشـورش اسـت کـه  در چارچـوب دیـدار دوجانبـه بـه ایران سـفر می کنـد، گفت: 
امـروز بـه ایـران آمده ایم تـا گفت و گوهـای عمیق و جامعـی  را به منظـور تقویت روابط 
دوجانبـه و توسـعه ثبات انجام دهیم. خواهان افزایش سـطح مناسـبات تجـاری با  تهران 
بـه پیـش از زمـان تحریم هـا هسـتیم و به همین دلیـل هیات نسـبتاً بـزرگ اقتصادی و 

سیاسـی را به همراه خـود  به تهـران آورده ام. 
نخسـت وزیـر سـوئد بـا اسـتقبال و اعـام آمادگـی کشـورش بـرای توسـعه و افزایش 
همـکاری در تمامـی زمینه هـا بین  دو کشـور، گفت:در حـوزه مالی و بانکی نیـز به دنبال 
راه حل هـای متنـوع هسـتیم و از تمامـی اقدامات ارتباطـی  بانک های خـود در این زمینه 

می کنیم.  حمایـت 
لوفـون همچنیـن ضـرورت تعهد دو طرف بـه اجرای کامـل برجام را مـورد تاکید قرار 
داد و گفـت: اولویـت سـوئد  اجـرای کامـل برجـام اسـت و از عمـل کـردن دو طـرف بـه 
تعهـدات خـود حمایـت می کنیم و روز گذشـته نیز خانـم  موگرینی به آمریکا سـفر کرد 
تـا ایـن پیـام را بـه طـرف آمریکایی برسـاند، چرا کـه به دنبـال اطمینان از عمـل کردن 

 طرفیـن بـه تعهدات خود هسـتیم. 
نخسـت وزیـر سـوئد در ادامـه مسـایل منطقـه ای را مورد اشـاره قر داد و گفت: سـوئد 
از ابتـکار عمـل ایـران، روسـیه و  ترکیه در ایجاد آتش بس در سـوریه اسـتقبال می کند و 

معتقدیـم کـه همه کشـورها بایـد از این رونـد حمایت کنند.
بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی ریاسـت جمهـوری، لوفون بـا تاکید بـر موافقت خود 
بـا مواضـع دکتـر روحانـی در خصـوص اهمیـت مبـارزه بـا تروریسـم، اظهـار داشـت:  ما 
عواقـب تروریسـم را در منطقـه مشـاهده کردیـم و بـه تاش هـای خـود بـرای مبـارزه 
و ریشـه کن کـردن آن ادامـه  خواهیـم داد. ضمـن اینکـه ایـران را بازیگـر اساسـی در 
منطقـه می دانیـم و امیدواریـم بـه نقش آفرینی خـود در ایجاد  امنیت و ثبـات در منطقه 

همچنـان ادامـه دهد. 

2 حکیمی پور ؛ عضو شورای شهر تهران: فعالیت های خود
را حزب محور می کنیم

احمـد حکیمی پـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایلنـا دربـاره آخریـن فعالیـت 
حـزب متبوعـش گفـت: هفتـم بهمـن هشـتمین کنگـره حـزب اراده ملت برگزار شـد و 

اعضـای شـورای سیاسـت گذرای و همچنیـن داوری انتخـاب شـدند.
او خاطرنشـان کرد:انتخـاب دبیـرکل بـر عهـده کنگـره نیسـت و ایـن اعضای شـورای 
سیاسـت گذاری هسـتند کـه وی را انتخـاب مـی کننـد، در همین راسـتا هم بـا اکثریت 

آرا ایـن سـمت مجـددا بـر عهده من گذاشـته شـد.
دبیـر کل حـزب اراده ملـت ایـران در ادامـه بـا بیـان اینکـه بـا رأی اعضـای شـورای 
سیاسـت گذاری علـی شـفایی به عنوان قائـم مقام دبیر کل انتخاب شـد، عنـوان کرد:در 
ایـن جلسـه عـاوه بـر انتخـاب دبیـر کل و قائـم مقـام حزب سـایر رؤسـای کمیتـه نیز 
تعیین شـدند از جمله انتخابات، شـورای سیاسـت گذاری، تشـکیات، آموزش، پژوهش و 

نشـر، مدیریت شـهری، زنان، مالی، مباحث بنیادی، انتخاب شـدند کـه البته کمیته های 
شـعب، فرهنـگ، اصنـاف و اقشـار و سـخن گو تعییـن نشـده اند کـه قرار شـد در جلسـه 

بعدی حـزب انتخاب شـوند.
حیکمی پـور همچنیـن گفت:قانونـی جدیـد در حـزب تصویـب شـد کـه بر طبـق  آن 

اعضـای منتخـب کنگـره مـدت زمـان عضویتشـان از 2 بـه 3 سـال افزایش پیـدا کرد.
بخـش  دو  در  گفت:بناسـت  ملـت  اراده  حـزب  انتخاباتـی  سیاسـت های  دربـاره  او 
فعالیت های انتخاباتی خود را داشـته باشـیم. ریاسـت جمهوری و شـوراهای شـهر که تا 

حـدودی نیـز ایـن سیاست هایشـان روشـن هسـتند.
حکیمی پـور افزود:مـا همچنـان بـا حفظ اولویـت و دغدغه هایـی که مدنظرمان اسـت 
از  تـداوم دولـت روحانـی حمایـت خواهیـم کـرد و هنگامی کـه او  مجدداً بـرای دومین 
بـار بـه ریاسـت جمهوری منصـوب شـود قطعا نکاتی کـه عموما مسـائل اقتصادی اسـت 

را بـه وی خواهیـم گفت.
دبیـر کل حـزب اراده ملـت دربـاره ایـن فعالیت حزب در  انتخابات شـوراهای شـهر و 
روسـتا عنـوان کـرد: خط ما مشـی و تعهدی اسـت که در بیـن اصاح طلبان قـرار دارد و 

بنـا داریـم تجربـه وحدتی کـه میان جریـان اصاحات زبانزد اسـت ادامـه دهیم.
او تاکیـد کـرد: مـا در جریان اصاحات سـعی داریـم فعالیت های خود را حـزب و نهاد 
محـور کنیـم و احـزاب را محـور فعالیت هـای سیاسـی خودمان قـرار دهیم کـه در حال 

بحـث  و گفت وگـو هسـتیم و امیـدوارم به یک نقطه اشـتراک برسـیم.
دبیـرکل حـزب ارداه ملت خاطرنشـان کرد:  قصـد داریم تداوم تجربیات سـال های 92 
و 94  را بـه کار گیریـم هـدف ما حضور متحد در عرصه انتخابات شـوراها اسـت. حتی با 
نیروهـای اعتدالـی کـه حامی دولت هسـتند و در طیف اصاح طلبان تعریف نمی شـوند.

او در پایـان بـا بیـان اینکـه حـزب اراده ملـت  به لحاظ فلسـفه شـکل گیـری اهمیت 
ویـژه ای بـرای شـوراهای شـهر و روسـتا قائـل اسـت گفـت:  شـوراها جایـگاه و  اهمیت 
ویـژه ای بـرای مـا دارد تقویـت آن  را مهـم می دانیـم زیـرا شـوراها دریچـه ورود بـه 
مردم سـاالری  هسـتند، لـذا بـا امکاناتـی کـه در اختیـار داریـم سـعی خواهیـم کـرد در 

دورتریـن نقطـه کشـور نیـز مـردم را ترغیـب بـه حضـور در انتخابـات کنیم.

3 نخست وزیر عراق درباره نزاع ایران - آمریکا: نمی خواهیم طرف باشیم
کاخ سـفید جمعـه 22 بهمن مـاه، دربـاره محتـوای نخسـتین مکالمه تلفنـی العبادی 
و ترامـپ اعـام کـرد »دو طـرف دربـاره تهدید ایـران بـرای کل منطقه گفتگـو کردند«.
نخسـت وزیـر عـراق درباره تنـش میان ایـران و آمریکا اعـام کرد که کشـورش مایل 

نیسـت بخشـی از هر گونـه نـزاع منطقه ای یـا بین المللی قـرار بگیرد.
بـه گـزارش عصرایـران بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز، حیـدر العبـادی نخسـت وزیر 
عـراق پنجشـنبه 21 بهمن مـاه، با »دونالد ترامـپ« رئیس جمهور آمریکا برای نخسـتین 
بـار گفتگـو کرد. نخسـت وزیـر عراق شـنبه 23 بهمن ماه، دربـاره این مکالمه بـه افزایش 
تنـش میـان ایـران و آمریکا اشـاره کـرد و گفت: عـراق نمی خواهـد بخشـی از هیچ نزاع 

منطقـه ای یا بین المللی باشـد.
احسـان الشـمری تحلیلگر سیاسـی نزدیک به حیدر العبادی در این بـاره گفت:ترامپ 

و العبـادی دربـاره تنش میان ایران و آمریـکا گفتگو کردند.
شـبکه تلویزیونـی دولتـی عـراق نیـز بـه نقـل از العبـادی اعـام کرد:عـراق مایـل بـه 

حفـظ منافـع ملـی و منافـع مردم خـود می باشـد و نمی خواهد بخشـی از یـک درگیری 
منطقـه ای یـا بین المللـی فاجعه بـار بـرای منطقـه و عراق باشـد.

کاخ سـفید جمعـه 22 بهمن مـاه، دربـاره محتوای نخسـتین مکالمه تلفنـی العبادی و 
ترامـپ اعـام کرد:دو طـرف درباره تهدیـد ایران بـرای کل منطقه گفتگـو کردند.

دفتـر نخسـت وزیـری عـراق نیـز جمعـه 22 بهمن مـاه، درباره محتـوای ایـن مکالمه 
توضیحاتـی ارائـه داد بـدون اینکـه درباره پرداختن بـه ایران در این گفتگـو توضیح دهد.
حیدرالعبـادی نخسـت وزیـر عـراق پـس از گفتگـوی تلفنـی بـا دونالـد ترامـپ گفت 

کشـورش در هیـچ درگیـری منطقـه ای و بیـن المللـی مشـارکت نخواهـد  کـرد.
نخسـت وزیـر عراق به تلویزیـون دولتی این کشـور گفت:عراق تمایل زیـادی به حفظ 
منافـع ملـی دارد و نمی خواهد بخشـی از هر گونـه منازعه منطقه ای و بین المللی باشـد 

کـه بـه بروز فاجعـه در عراق و یـا کل منطقه بیانجامد.
بـه گـزارش رویتـرز، کاخ سـفید اعـام کرده کـه دونالـد ترامـپ و حیدر العبـادی در 
اولیـن تمـاس تلفنـی خـود »دربـاره تهدیـد ایـران در منطقـه با هـم صحبـت کرده اند.

4 یک وبگاه آمریکایی نوشت: اقدام های قانونی برای استیضاح ترامپ
 آغاز شد

 بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی و خبری جمـاران، وبـگاه آمریکایی تـروث دیگ در 
گزارشـی بـه قلـم »نورمـن سـولومون« خبرنـگار و فعـال ضد جنـگ نوشـت: حرکت به 

سـمت اسـتیضاح رئیس جمهـور آمریکا شـتاب گرفته اسـت.
در روز پنجشـنبه »جرالـد ندلـر« نماینـده حـوزه انتخابیـه دهـم نیویـورک از حـزب 
دموکـرات آمریـکا در مجلـس نمایندگان این کشـور با ارائه درخواسـتی از دادسـتان کل 
ایـن کشـور خواسـت وضعیـت مالـی ترامـپ و نقض قانـون اساسـی توسـط وی را مورد 
بررسـی قـرار دهـد. این اقـدام معـادل نخسـتین گام قانونی به سـمت اسـتیضاح دونالد 

ترامـپ محسـوب می شـود.
این در حالی اسـت که تازه ترین نظر سـنجی مردمی نشـان می دهد شـمار موافقان 
بـا اسـتیضاح ترامـپ از رقم 35 درصد دو هفتـه پیش، به رقم 466 درصـد افزایش یافته 
اسـت. از زمان مطرح شـدن کارزار اینترنتی اسـتیضاح ترامپ تاکنون بیش از 800 هزار 
نفـر دادخواسـت اسـتیضاح وی را امضـا کـرده  انـد. گفتـه مـی شـود ایـن کارزار تمامی 

حـوزه هـای انتخاباتی سراسـر آمریکا را در بر خواهد شـد.
در سـایه ریاسـت جمهوری ترامپ دفاع از طیف گسـترده ای از دسـتاوردهای گذشته 
هـم الزم و هـم کافـی اسـت. مبـارزه بـرای اسـتیضاح ترامـپ راهـی بـرای بـه چالـش 

کشـیدن مسـتقیم فسـاد گسـترده ای اسـت کـه ترامـپ به کاخ سـفید برده اسـت.
ترامـپ از همـان ابتـدا دو مـاده از قانون اساسـی آمریـکا را نقض کرد. بـه طور خاصه 
بـر اسـاس هـر دو بنـد مذکور، بهره برداری شـخصی از خدمات ریاسـت جمهـوری فراتر 

از دریافـت حقوق و دسـتمزد دولتی ممنوع اسـت.
برخـی بـر ایـن باورند کـه کنگره ای که تحت کنتـرل جمهوری خواهان اسـت قادر به 
اسـتیضاح ترامـپ نیسـت؛ امـا تاریخ به ما می گویـد اگر رئیس جمهـور در پرونده تخلف 
بزرگـی گرفتـار شـود، هـر چه چیزی ممکـن اسـت. در 27 ژوئیه سـال 1974، هفت تن 
از نماینـدگان جمهـوری خـواه در کمیتـه قضایی متشـکل از 38 عضو به اسـتیضاح یک 

جمهـوری خـواه دیگر یعنی رئیـس جمهور  »ریچارد نیکسـون« رای دادند.

 ميز خبر
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صمت

امیـن غفـاری نژاد معاونـت امور صنایع 
دوبـاره  بازگشـایی  از  کرمـان  اسـتان 
کرمـان  گلنـاز  نباتـی  روغـن  کارخانـه 
خبـر داد و گفـت : ایـن واحـد تولیـدی 
از  تسـهیات  درصـدی   50 دریافـت  بـا 

بانـک ملـت و بکارگیری دوبـاره 370 نفر 
از نیروهـای  انسـانی توانسـته اسـت، بـه 

مـدار تولیـد برگـردد.
وی ادامـه داد : بـا دریافت 50 درصدی 
کارخانـه  ایـن  ملـت  بانـک  از  تسـهات 

توانسـته اسـت نزدیـک بـه  1000 تـن 
مـواد اولیـه دانـه  روغنـی را خریـداری 
کننـد ،  و امیدوارنـد بـا ایـن  مقـدار از 
را   خـود  نقدینگـی  کمبـود  تسـهیات 
اندکـی بـر طـرف سـازد  لـذا بـا نصـف 
ظرفیـت اسـمی کارخانـه  گلنـاز تولیـد 

خـود را شـروع کـرده اسـت  .
وی بـه نیروهـای تعدیل شـده کارخانه 
اشـاره کرد و گفت : تعـدادی از نیروهایی 
که هم از سـابقه و هم از تخصص باالتری 
برخـوردار بودند به کار برگشـتند و نیمی 
از کارگـران هـم کـه شـرایط برگشـت به 
فراهـم  برایشـان  کارخانـه  سـوی  از  کار 
مـی  اسـتفاده  بیـکاری  بیمـه  از  نیسـت 
کننـد و حـدود 50 نفـر از کارگـران هـم 
ای  بیمـه  مشـکات  دچـار  هنـوز  کـه 
هسـتند ،بـا تعاملـی کـه مدیریـت ایـن 
اجتماعـی  تامیـن  بـا سـازمان  مجموعـه 

برقـرار کـرده اسـت به زودی حـل خواهد 
شـد و کارگـران  مـی توانند از ایـن بیمه 
اسـتفاده کننـد تـا زمانـی کـه کارخانه به 
روال عـادی برگـردد و از شـرایط اسـتثنا 

. خارج شـود 
امیدواریـم   : داد  ادامـه  نـژاد  غفـاری 
کـه شـرایط ایـن کارخانـه در تامیـن  مـا 
بقـی تسـهیات و مـواد اولیه بـه وضعیت 
مطلـوب برسـد تـا تمـام کارگـران تعدیل 
شـده بـه کار بـر گردنـد گرچـه بخشـی 
از مشـکات ایـن کارخانـه مرتفـع شـده 
اسـت امـا هنـوز موانعـی در ایـن مسـیر 
وجـود دارد، امـا ایـن کارخانـه بـه چرخه 

تولیـد بازگشـته اسـت .
از  کـه  حواشـیی  بـه  نـژاد  غفـاری 
جـذب  خصـوص  در  دوبـار  بازگشـایی 
نیروهـا ی انسـانی بـه وجـود آمده اسـت 
،نیـز اشـاره کـرد  و گفت : طبیعی اسـت 

، وقتـی یـک واحـد تولیـدی کـه نزدیک 
بـه 700 نفـر نیـرو دارد و بـا بحـران روبه 
بـا تمـام  نتوانـد یکبـاره  رو بـوده اسـت 
تـوان شـروع بـه کار کنـد و در یـک دوره 
ظرفیـت  از  نیمـی  بـا  یـد  بـا  آزمایشـی 
تولیـد و نیروهـای انسـانی متخصص خود 

آغـاز بـه کا رکنـد .
وی ادامـه داد :اگـر کارخانـه بحران را 
پشـت سـر بگذارد و به وضعیـت مطلوب 
برسـد بی شـک از همه نیروهـای تعدیل 
شـده خـود اسـتفاده خواهد کـرد گرچه 
در حـال حاضـر هـم کارخانـه در حـق 
کارگـران ظلمـی نکـرده اسـت و نیمی از 
کارگـران بیمـه بیـکار دریافت مـی کنند 
ای  بیمـه  مشـکل  کـه  هـم  نفـر   50 و 
داشـتند هم در حال رفع شـدن اسـت و 
بـه زودی بیمـه بیـکاری آنهـا هـم وصل 

شـد. خواهد 

كارخانه روغن نباتی گلناز در مدار توليد قرار گرفت
 خبر

اسـتان  جنـوب 
سـرزمینی  کرمان 
سـرمایه  دارای 
و  زیـاد  هـای 
هـای  پتانسـیل 
باالسـت.  بسـیار 
ی  منطقـه  ایـن  متاسـفانه  امـا 
وسـیع کـه مـی توانـد بـا انـدک 
از  عظیـم  منبعـی  بـه  توجهـی 
سـرمایه  هـای  فرصـت  و  درآمـد 
در  اینـک  شـود  تبدیـل  گـذاری 
گرفتـه  قـرار  بـدی   وضعیـت 
اسـت؛ فقـر و بیـکاری را به وضوح 
هـای  خیابـان  در  توانـی  مـی 
هـا  کوچـه  پـس  کوچـه  اصلـی، 
آن  نزدیـک  دورو  روسـتاهای  و 
مشـاهده کنـی. از ابتـدای انقاب 
ایـران  کشـور  تاکنـون  اسـامی 
در تحریـم بـه سـر بـرده و امـروز 
ایجـاد  باعـث  گرانـی  و  تحریـم 
فاصلـه فاحـش طبقاتی و شـکاف 
هـای عظیـم اقتصـادی شـده بـا 
بـه جنـوب کرمـان مـی  سـفری 
و  فقـر  اصلـی  ی  چهـره  توانـی 
عـدم وجـود امکانـات را بوضـوح 
مشـاهده کنی. طبق آمارهااسـتان 
بـاالی  رکورددارنـرخ  کرمـان 
بیـکاری در کشـور اسـت و جنوب 
ایـن اسـتان نیـز بشـدت از ایـن 
مسـاله رنـج می بـرد. ایـن معضل 
اجتماعـی کـه پیامدهـای زیـاد و 

جبـران ناپذیـری را مـی توانـد به 
دنبال داشـته باشـد اکنـون باعث 
بـه وجـود آمـدن مشـاغل کاذبـی 
همچـون فـروش غیرقانونی بنزین 
بـه شـکل دسـت فروشـی شـده 
هـر  از  فراتـر  شـغل  ایـن  اسـت، 
چیـز جـان فروشـنده، خریـداران 
بـه  توانـد  مـی  را  شـهروندان  و 
خطـر بینـدازد، بنزیـن مـاد ه ای 
بـا قـدرت اشـتعالزایی باالسـت و 
در ایـن پیـت هـای پاسـتیکی با 
کمـی غفلـت مـی تواند بـه بمبی 

شـود.  مبـدل  خطرنـاک 
بیکاری متهم ردیف اول 

ظهور شغل های کاذب
شهرسـتان  اصلـی  خیابـان  در 
رودباربـا فاصلـه ای چنـد متـری 
از فرمانـداری یکی از فروشـندگان 
بنزیـن کـه نمـی خواهـد نامـش 
بـرده شـود مـی گویـد: » بیکاری 
تنهـا دلیـل روی آوردن مـن بـه 
ایـن کار بـوده اسـت، خشکسـالی 
تمـام مـزارع و باغات مـا را از بین 
بـرده و هیـچ کارخانـه و صنعتـی 
در ایـن منطقـه وجـود نـدارد که 
شـویم،  کار  بـه  مشـغول  آن  در 
اجبـارا ایـن شـغل را بـرای خودم 

ام«. انداختـه  راه 
فروشـندگان  از  دیکـر  یکـی 
بنزیـن در کهنـوج تصریـح کرد: » 
بانـک هـا بـرای دادن وام ضامـن 

کارمنـد و یـا سـند مـی خواهنـد 
را  اینهـا  از  هیچکـدام  مـن  کـه 
حـدود  اینجـا  از  روزانـه  نـدارم، 
بیسـت هـزار تومـان درآمـد دارم 
کـه آن هـم کفـاف زندگـی چنـد 

نفـره مـان را نمـی دهـد«.
حمیـد مـی گویـد: » از صبـح 
سـاعت هشـت بـه اینجا مـی آیم 
و تـا سـاعت نـه یـا ده شـب اینجا 
در  سـرپناهی  هیـچ  بـی  هسـتم 
معـرض تابش مسـتقیم خورشـید 
و یـا بـاد و بارانـم امـا مشـکات 
کنـد  مـی  مجبـورم  ام  خانـواده 
کـه تحمـل کنـم چـون چـاره ای 

نـدارم«.
ایـن سـوال  بـه  پاسـخ  وی در 
کـه بنزیـن را از کجـا تهیـه مـی 
کنیـد گفـت: » تهیـه بنزیـن کار 
بعضـی  معمـوال  نیسـت  سـختی 
هـا بنزیـن باکشـان را بـه مـا می 
فروشـند و مـا از نرخ پمـپ بنزین 
و  خریـم  مـی  بیشـتر  صدتومـان 
بیشـتر  تومـان  سـیصد  دویسـت 

فروشـیم«.  مـی 
بنزین سوپر مارکتی موجود 

است
یک کارشـناس جامعه شناسـی 
گفـت: » عـدم نظـارت بـر رونـد 
عرضـه بنزیـن از سـوی مدیـران 
و  ایجـاد هـرج  ، سـبب  مربوطـه 
مـرج و رواج بـی قانونـی در ایـن 

بـی  ایـن  و  اسـت  شـده  مـورد 
تـا  متولیـان،  سـوی  از  نظارتـی 
کـه  اسـت  رفتـه  پیـش  جایـی 
حتـی برخـی سـوپرمارکت ها هم 
اقـدام بـه فـروش بنزیـن آزاد می 

کننـد!«.
داشـت:  اظهـار  امیـری  علـی 
»دولـت بایـد بـه شهرسـتان های 
بیشـتری  توجـه  کرمـان  جنـوب 
داشـته باشـد و تمهیداتـی را در 
خصـوص راه انـدازی کارخانجـات 
و صنایـع تبدیلـی در نظـر گیـرد؛ 
بانکـی  سـودهای زیـاد وام هـای 
زیـاد،  اداری  هـای  بروکراسـی  و 
از  یکـی  سـنگین  هـای  ضمانـت 
اسـتفاده  بـرای  مـردم  مشـکات 
اسـت  اشـتغالزایی  تسـهیات  از 
و بهتـر اسـت تـا مسـئولین ایـن 
طـرح ها را مورد بحـث و بازنگری 

قـرار دهنـد«.
تعزیرات سکوت کرده است

رییس شـرکت پخش فـرآورده 

کهنـوج  شهرسـتان  نفتـی  هـای 
جلسـات  در  »تاکنـون  گفـت: 
مسـئولین  بـا  کـه  متعـددی 
شهرسـتان داشـته ایـم بارهـا این 
ایـم  کـرده  مطـرح  را  موضـوع 
و  تعزیـرات  اداره  متاسـفانه  ولـی 
مسـئولین زیربط همچنـان به آن 

هسـتند«. توجـه  بـی 
اکبـر نژادسـاالری افـزود: » در 
بخشـنامه ای که از شـرکت پخش 
فـرآورده هـای نفتـی بـه مـا داده 
اند اجـازه فروش بنزیـن در ظرف 
را نداریـم اما بدون شـک هسـتند 
مشـتریانی که می توان تشـخیص 
داد بـرای خریـد و فـروش بنزیـن 
آمـده انـد، یـا اینکـه ماشـین آنها 
در راه خامـوش شـده و نیـاز بـه 
بنزیـن دارنـد و حدود چهـار لیتر 

به آنهـا بنزیـن می فروشـیم«.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـئوال 
مـا کـه ایـن مقـدار بنزیـن، بـه 
طـور روزانـه چگونـه بـه دسـت 

رسـد،  مـی  فروشـان  دسـت 
می گویـد: »هشـتاد درصـد ایـن 
افـراد با مراجعـه بـه جایگاه های 
سـوخت اقـدام بـه پرکـردن باک 
و  کننـد  مـی  خودروهایشـان 
کمـی آن سـوتر بـاک را در پیت 
هـای یـک و نیـم لیتـری خالـی 
کـرده و اقـدام به فـروش آن می 

کننـد«.
وی با اشـاره به اینکـه تاکنون 
هیـچ مـوردی از فروش مسـتقیم 
جایگاه هـای  در  را  سـوخت 
ایـم  نکـرده  مشـاهده  سـوخت 
تاکیـد کـرد: » فـروش جایگاه ها 
بـا توجـه بـه جغرافیـای منطقـه 
جایـگاه  بـا  روسـتاها  فاصلـه  و 
در  چهارلیتـر  تـا  سـوخت  هـای 
مـردم  امـا  اسـت  مجـاز  ظـرف 
بـا مشـاهده مـواردی کـه تخلف 
حتمـا  شـود  مـی  محسـوب 
در  را  تعزیـرات  و  نفـت  شـرکت 

بگذارنـد«. جریـان 

پیام ما فروش بنزین در حاشیه خیابان های جنوب استان کرمان را بررسی می کند

بنزین 
با طعم کوکاکوال

اخبار آبفار

آبرسانی به روستاهای 
چهار شهرستان كرمان 

در دهه فجر 

طـرح هـای آبرسـانی همزمـان بـا دهـه 
فجـر 95 در مناطـق روسـتایی شهرسـتان 
هـای ارزوئیه، فهـرج، عنبرآبـاد و جیرفت به 

رسـید.  بـرداری  بهره 
مدیرعامـل شـرکت آبفـار گفـت: فـاز اول 
بـا 2 روسـتای زیـر  نیـز  مجتمـع صوغـان 
پوشـش و جمعیـت 2 هـزار نفـر در دهـه 
فجـر بهره برداری شـد و روسـتاهای گچین 
و روسـتای علـی آبـاد نیـز زیرمجموعـه این 

طـرح قـرار مـی گیرند.
افـزود: 13 هـزار و 428  علـی رشـیدی 
میلیـون ریـال هزینـه اجـرای این پـروژه ها 

است. شـده 
 200 خانوار روستایی فهرج از آب 

آشامیدنی سالم بهره مند شدند
مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان 
بـا هزینـه 670 میلیـون  گفـت: همچنیـن 
تومان، 200 خانوار روسـتاهای حسـین آباد 
سـرجنگل و حسـین آباد خدابنـده از بخش 
نگیـن کویـر فهـرج از آب آشـامیدنی سـالم 

بهره منـد شـدند.
وی افـزود: برای تجهیـز و حفر کامل یک 
حلقـه چـاه، اجرای خط بـرق، خریـد امتیاز 
بـرق، خریـد و اجـرای 15 کیلومتـر شـبکه 
احـداث  و  فونداسـیون  اجـرای  و  داخلـی 
مخـزن هوایـی 50 متـر مکعبـی افـزون بـر 
6 هـزار و 700 میلیـون ریـال اعتبـار هزینه 

است. شـده 
 آبرسانی به 520 خانوار روستایی 

عنبرآباد
عنبرآبـاد  شهرسـتان  آبفـار  امـور  مدیـر 
روسـتاهای  بـه  آبرسـانی  دوم  فـاز  گفـت: 
 520 جمعیـت  بـا  عنبرآبـاد  آبـاد  حاجـی 

رسـید. بـرداری  بهـره  بـه  خانـوار 
محمـد مطهـری نـژاد بـا اشـاره بـه اینکه 
صنـدوق  اعتبـارات  محـل  از  پـروژه  ایـن 
توسـعه ملی تامین اعتبار شـد افـزود: حجم 
کار انجـام شـده بـرای ایـن پـروژه احـداث 
یـک مخـزن 500 متـر مکعبـی و اجـرای 
45 هـزار کیلومتـر خطـوط انتقال و شـبکه 
داخلـی بـود کـه 18 هـزار متـر لوله کشـی 
بـرای خـط انتقـال و بقیـه شـبکه داخلـی 

اسـت. بوده 
وی تصریـح کـرد: شـهرک هـای حاجـی 
زیـن  شـهید  شـهرک  سمسـیلی،  و  آبـاد 
وطـن  سـعدآباد  بیدشـکی،  مشـاع  الدیـن، 
خواه، سـعدآباد جهادآباد، مشـاع حسـینی از 

جملـه مناطـق آبرسـانی شـده هسـتند.
میلیـون  هـزار   13 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ریـال هزینـه ایـن پروژه شـده اسـت گفت: 
بـه  پـروژه  ایـن  مجمـوع  در  خانـوار   520
شـبکه آبرسـانی روسـتایی اسـتان متصـل 

مـی شـوند.
مدیـر امـور آبفـار عنبرآبـاد تصریـح کرد: 
ایـن پـروژه 2 هـزار و 100 نفـر روسـتایی 
را در روسـتاهای ذکـر شـده بـه نعمـت آب 

شـرب سـالم مـی رسـاند.
چهار روستای بخش اسماعیلی جیرفت 

تامین آب شدند
مدیـر امـور آبفـار جیرفت هم گفـت: این 
روسـتاها قبـل از ایـن بـه شـبکه آبرسـانی 
متصـل بودنـد امـا بـه دلیـل خشـک شـدن 
چـاه آب بـا حفـر و تجهیـز یـک حلقـه چاه 
جدیـد بعـد از مدتهـا بـه شـبکه آبرسـانی 

روسـتایی متصـل شـدند.
هوشـنگ سـنجری افـزود: پـروژه تامیـن 
دهـدار  آبـاد  حسـین  مجتمـع  شـرب  آب 
ریـال  500میلیـون  و  هـزار   2 اعتبـار  بـا 
بـرداری  بهـره  بـه  اعتبـارات مـاده 180  از 

اسـت. رسـیده 
وی تصریـح کـرد: بـا افتتـاح ایـن طـرح 
بیـش از چهـار هـزار و 600 نفر از نعمت آب 

آشـامیدنی سـالم برخوردار شـدند.

الهام پی پر

معـدن 24:برخـی خطـوط راه آهن در 
دنیـا بیـش از یک صد سـال پیـش نصب 
شـده اند کـه بـه عنـوان نمونـه می تـوان 
بـه خـط آهـن 16 کیلومتری بیـن زوریخ 
و بایـدن در سـوئیس اشـاره کـرد کـه در 
رسـید؛  بهره بـرداری  بـه   1847 سـال 
یعنـی ریـل در دنیا نزدیک به 150 سـال 
پیـش تاکنـون به صـورت صنعتـی تولید 
در  آهـن  راه  خطـوط  برخـی  می شـود. 
دنیـا بیـش از یک صد سـال پیـش نصب 
شـده اند کـه بـه عنـوان نمونـه می تـوان 

بـه خـط آهـن 16 کیلومتری بیـن زوریخ 
و بایـدن در سـوئیس اشـاره کـرد کـه در 
رسـید؛  بهره بـرداری  بـه   1847 سـال 
یعنـی ریـل در دنیا نزدیک به 150 سـال 
پیـش تاکنـون به صـورت صنعتـی تولید 
می شـود. در کشـور ما نیز در سال 2016 
تولیـد ریل در شـرکت ذوب آهن اصفهان 
آغـاز شـد؛ امـا ظاهـرا ریـل تولیـد داخل 
در سـبد مصرفـی توسـعه راه  آهن کشـور 
جایـی نـدارد و بخـش مهمـی از واردات 
فـوالد ایـن روزهـای کشـور کـه آثـار آن 

در تمـام باراندازهـای بندر شـهید رجایی 
وارداتـی  ریـل  را  می خـورد  چشـم  بـه 
چینـی، هنـدی و غیـره تشـکیل می دهد. 
»کاردمیـر« یکی از تولیدکننـدگان فوالد 
قـرارداد  یـک  پیـش  چنـدی  ترکیـه  در 
135 هزارتنـی ریـل بـا راه آهـن ایـران را 
مطـرح کـرد و سـال قبـل نیـز مطبوعات 
هنـدی از قـرارداد 250 هزار تنی شـرکت 

»سـیل« بـا ایـران خبـر داده بودند.
چه میزان ریل مورد نیاز کشور است

ایجـاد هـر کیلومتـر خـط جدیـد ریلی 
بیـن 5 تـا 7 میلیـارد تومـان هزینـه در 
بـردارد؛ بنابرایـن بـرای یـک خـط هـزار 
میانگیـن  طـور  بـه  جدیـد  کیلومتـری 
مـورد  تومـان سـرمایه  میلیـارد  هـزار   6
بـود و میـزان ریـل مـورد  نیـاز خواهـد 
هـر  در  تـن  از حـدود120  بیشـتر  نیـاز 
نظـر  بـا در  بنابرایـن  نیسـت.   کیلومتـر 
گرفتـن قراردادهایـی کـه تاکنـون جهت 
نخسـتین  و  شـده  نهایـی  ریـل  خریـد 
بـه  نیـز  آن  بـه  مربـوط  محموله هـای 

سـال  چنـد  طـی  شـده،  وارد  کشـور 
آینـده نیـز کشـور نیـازی بـه خریـد ریل 
بیشـتر نخواهـد داشـت. بـا وجـود این آیا 
تولیـدات داخلـی ریـل یعنـی محصوالت 
نـورد جدیـد ذوب آهـن اصفهـان امـکان 
فـروش خواهـد داشـت؟ شـرکت راه آهن 
جمهـوری اسـامی معتقد اسـت کـه نیاز 
کشـور بیـش از حجـم قراردادهـای فعلی 
اسـت و هنـوز هم امـکان خریـد تولیدات 
ذوب آهـن وجـود دارد؛ بـا این حـال آمار 
واردات صـورت گرفتـه، قراردادهایـی کـه 
شـرکت های  توسـط  گاه  چنـد  از  هـر 
تـرک و هنـدی بـا اهـداف تبلیغاتی اعام 
می شـود و هزینـه بسـیار سـنگین ایجـاد 
باعـث  جدیـد  خطـوط  از  کیلومتـر  هـر 
شـده  فـوالد  صنعـت  در  نگرانـی  ایجـاد 
توجـه  بـا  کنونـی،  شـرایط  در  اسـت.  
در  ذوب آهـن  بـاالی  سـرمایه گذاری  بـه 
سـاخت کارخانـه نـورد ریـل کـه بخـش 
عمـده آن در زمـان تحریـم و مشـکات 
کارخانـه  قطعـات  ارسـال  و  ارز  انتقـال 

ریـل  و  اسـت  گرفتـه  آلمـان صـورت  از 
تولیـد داخـل در یک پروژه سـه سـاله به 
مرحلـه تولیـد رسـیده اسـت. تکنولـوژی 
شـرکت آلمانـی کوتنـر کـه امـکان تولید 
و   54 آی سـی  یـو  و   33 یـو  ریل هـای 
سـنگین  تیرآهن هـای  همین طـور  و   60
تجربـه  و  می سـازد  میسـر  را  آی  و  اچ 
حـدود نیم قـرن تولیـد فـوالد ذوب آهن 
اصفهـان ریـل بـا کیفیـت و اسـتانداردی 
را بـه مرحلـه تولیـد رسـانیده کـه ایـن 
موضـوع بـه تاییـد شـرکت های بازرسـی 
ایـن  در  اسـت.  رسـیده  نیـز  بین المللـی 
شـرایط بـه نظر می رسـد بـه نفـع اقتصاد 
و منافـع ملـی اسـت کـه توسـعه راه آهن 
سراسـری کشـور و همچنیـن تولیـد ریل 
توسـط تولیدکننـده داخلی بـا هماهنگی 
بیشـتری صـورت پذیـرد به ویـژه با توجه 
بـه الزام شـرکت های دولتـی در جایگزین 
کـردن تولیـدات داخلـی به جـای واردات 
از کشـورهای دیگـر در راسـتای اقتصـاد 

مقاومتـی. 

دو راهی توليد يا واردات 
 خبر
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در نشست مدير كل زندان های استان با سازمان 
های مردم نهاد كرمان عنوان شد:

بكارگيری زندانيان
رای باز، در سمن ها

حضورمدیـرکل  بـا  مشـترکی  نشسـت 
زنـدان  کرمان،مدیـر  اسـتان  زندانهـای 
حمایـت  انجمـن  عامـل  مرکزی،مدیـر 
زندانیـان کرمـان، ،معـاون زنـدان مرکـزی ، 
مسـئول حفاظت و اطاعات زنـدان وجمعی 
شهرسـتان  نهـاد  مـردم  هـای  سـازمان  از 
کرمـان در محـل دفتـر مدیر زنـدان مرکزی 

برگـزار شـد.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
زندانهای اسـتان کرمان، مدیـر کل زندانهای 
از  گزارشـی  ارائـه  ضمـن  کرمـان  اسـتان 
وضعیـت زنـدان هـای اسـتان گفـت: ورود 
سـازمانهای مـردم نهـاد در جهـت اشـتغال 

زندانیـان بسـیار موثـر خواهـد بـود.
رمضـان امیـری افـزود: ورود سـازمانهای 
مـردم نهـاد بـه زنـدان برابـر مقـررات آزاد 
اسـت و چنانچـه سـازمانی در کارگاه هـای 
زنـدان اشـتغال ایجـاد نماید مـا آمادگی هر 
بـا سـازمان  گونـه همـکاری و همراهـی را 

مـورد نظـر خواهیـم داشـت.
کرمـان  اسـتان  زندانهـای  عالـی  مقـام 
در ادامـه خاطرنشـان سـاخت: در راسـتای 
تحقـق اهـداف مشـترک سـازمانهای مـردم 
نهـاد و اداره کل زندانهـای اسـتان کرمان در 
جهـت اشـتغال زایـی مددجویـان بـا وجـود 
سـازمانهای  سـوی  از  وری  بهـره  و  تـاش 
مـردم نهـاد مـکان و نیـروی انسـانی را در 

اختیـار آنهـا خواهیـم گذاشـت.
گفتنـی اسـت ارائـه آموزش های کاشـت 
و برداشـت گل های طبیعـی جهت زندانیان 
رای  20زندانـی  گیـری  کار  بـه  و  بـاز  رای 
باز،تکمیـل مهـد کـودک زنـدان و کتابخانـه 
بـی  و  یتیـم  فرزنـدان  نسـوان،معرفی  بنـد 
سرپرسـت بـه سـازمان هـای مـردم نهـاد و 
همـکاری در حوزه بهداشـت و درمان زندان 

از دیگـر مصوبـات ایـن جلسـه بود.

رئيس كل دادگستری استان:

تعاونی های مسكن 
متخلف برخورد می كنيم

کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
گفـت: بـرای حل ریشـه ای مشـکات مردم 
و تعاونـی هـای مسـکن، بایسـتی دسـتگاه 
هـای اجرائـی و سیسـتم بانکـی بـه کمـک 
و  بشـتابد  مسـکن  تعاونـی  هـای  شـرکت 
دسـتگاه قضائـی نیـز حمایـت هـای الزم را 

آورد. خواهـد  بعمـل 
ایسـنا، »یـداهلل  بـه گـزارش خبرگـزاری 
موحـد« در جلسـه با مدیـر کل تعاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی و رئیـس اتاق تعاون اسـتان 
حـل  کـرد:  اظهـار  معاونیـن،  از  جمعـی  و 
مسـائل و مشـکات مالـی و اجرائـی پـروژه 
هـای مسـکن و بـه ویـژه مسـکن مهـر در 

اختیـار سیسـتم قضائـی نمـی باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه برخـورد بـا متخلفین 
و مجرمیـن از وظایـف قـوه قضائیـه اسـت، 
تاکیـد کـرد: دادگسـتری اسـتان با شـرکت 
تعاونـی هـای مسـکن متخلـف بـه صـورت 
قاطـع ،سـریع وبـدون تعـارف برخـورد مـی 
نمایـد. نماینده عالـی قوه قضائیه در اسـتان 
کرمـان عنـوان کـرد: در بسـیاری از مـوارد 
صـرف برخـورد قضائـی و صـدور احکامی از 
قبیـل حبـس بـرای مجرمیـن و متخلفیـن، 
هـای  تعاونـی  حـوزه  در  مـردم  مشـکات 
مسـکن را حـل نمی نمایـد. این مقام ارشـد 
عمـده  مشـکات  از  یکـی  اسـتان  قضائـی 
شـرکت هـای تعاونـی مسـکن مهـر را ورود 
افـراد غیـر متخصـص در هیات مدیـره های 
ایـن تعاونـی هـا برشـمرد و افزود: نبایسـتی 
با اتخاذ یکسـری تصمیمات نسـنجیده برای 

جامعـه و مـردم مشـکاتی را ایجـاد کـرد.
شـایان ذکـر اسـت در ابتدای این جلسـه 
تعـاون،کار  کل  اسـماعیلی،مدیر  مهنـدس 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان گزارشـی 
از وضعیـت تعاونـی هـای تاسـیس شـده و 
مسـکن  هـای  تعاونـی  وضعیـت  همچنیـن 

مهـر ارائـه نمـود.

ن  مـا همز
درگذشـت  بـا 
آیـت  ناگهانـی 
اکبرهاشـمی  اهلل 
رفسـنجانی، آخرین 
وزیـر  ماقـات 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
با ایشـان نیز خبرسـاز شـد. ماقاتی 
کـه سـاعاتی قبـل از فـوت هاشـمی 
ناهاردونفـره  صـرف  بـا  رفسـنجانی 
هاشـمی بـا هاشـمی صـورت گرفت.

به گفته هاشـمی، وزیر بهداشـت، 
درمان و آموزش پزشـکی؛ هاشـمی، 
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام در تمـاس تلفنـی، او را بـرای 
ایشـان  و  کنـد  مـی  دعـوت  ناهـار 
بـا لغـو قـرار ناهـار دیگـر خـود کـه 
اسـت  داشـته  نـوری«،  »ناطـق  بـا 
ترجیـح مـی دهد ناهار را بـا آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی صرف کند. )به 

نقـل از ایرنـا:22دی95(.
دعـوت آیـت اهلل هاشـمی بـرای 
صـرف ناهـار بـا دکترهاشـمی بـرای 
اسـت  گرفتـه  صـورت  بـار  اولیـن 
کـه بـه آخریـن دعـوت و دیـدار نیز 

منتهـی شـد.
درگذشـت  خبـر  اعـام  از  بعـد 
ناگهانـی آیـت اهلل این ناهـار دونفره، 
ارزش خبـری پیـدا کـرد در حالیکـه 

سـاعاتی از آن مـی گذشـت.
وزیـر  هـای  توانمنـدی  از  یکـی 
بهداشـت، شـناخت وی از رسـانه و 
بـه ویژه خبـر و حـوزه روابط عمومی 
اسـت و اظهارنظرها و یادداشت های 

وزیـر گویـای ایـن مطلب اسـت.
اظهـارات هاشـمی در مقـام وزیـر 
بهداشـت و پزشـک، بافاصلـه روی 
آنتـن  و  هـا  خبرگـزاری  خروجـی 
صداوسـیما منتشـر شـد. او هـم از 
در  اهلل  آیـت  درمانـی  امـور  رونـد 
بیمارسـتان و علـت فـوت و هـم از 

ناهـار دونفـره شـان گفـت.
ناهـاری کـه نبایـد بـه سـادگی از 
کنـار آن گذشـت و شـاید سـالها و 
سـالها از آن گفتـه شـود و چـه بسـا 
شـرایط بـه گونـه ای پیـش رود کـه 
همیـن ناهـار، مسـیر سیاسـی تـازه 
ای بـرای هاشـمی وزیـر و کشـور باز 
کنـد بویـژه آنجـا کـه هاشـمی وزیر 
از دغدغـه هـای آیـت اهلل هاشـمی 
هنـگام صـرف ناهـار مـی گویـد، از 

نگرانـی های ایشـان بـرای محرومان 
و لـزوم ادامـه مسـیر انقـاب از زبان 

آیـت اهلل را بیـان مـی کنـد.
بـرای  رییـس،  هاشـمی  گویـی 
هاشـمی وزیر وصیت سیاسـی کرده 
اسـت و او بایـد به ایـن وصیت عمل 

. کند
هاشـمی نوزدهـم دی مـاه 95 از 
میـان مـا رفـت و آنچـه در آن ناهـار 
دونفـره بیـن ایشـان و وزیـر ردوبدل 
بـا  وزیـر  بـا مصاحبـه  اسـت  شـده 
رسـانه هـا در تاریـخ ثبت و بـا توجه 
بـه شـرایط عاطفی و روانـی حاکم بر 
جامعـه، معتبـر، مانـدگار و پذیرفتـه 

 . شد
بـرای  اظهـارات،  و  دیـدار  ایـن 
هاشـمی وزیر، ارثیه هاشـمی رییس 
به شـمار می رود کـه در آینده ارزش 
بسـیار افـزون تـری پیـدا مـی کنـد. 
نمـی تـوان پیش بینی کـرد اما بعید 
اظهـارات،  و  دیـدار  همیـن  نیسـت 
دکتـر هاشـمی را در آینـده به رقابت 
هـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
هـم بکشـاند و او را در قامـت نامـزد 
انتخابـات در دوره یـا دوره هـای بعد 
ببینیـم. حتمـا در آن زمـان از ایـن 
ناهـار دونفره بیشـتر خواهیم شـنید. 
دکتـر هاشـمی به ایرنا گفته اسـت:« 
در ایـن دیدار بیش از یک سـاعت دو 
نفـری بـا هـم صحبـت هـای زیادی 
زمـان  اکنـون  شـاید  کـه  داشـتیم 
گفتـن همه این صحبت ها نباشـد.«

ایـن حـدس و گمـان وقتـی قوت 
مـی گیـرد کـه متـن اظهارات سـید 
بهداشـت،  وزیـر  هاشـمی  حسـن 
کـه  را  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
ایرنـا 22دی 95 منتشـر کرده اسـت 
بـا  کـه  اظهاراتـی  کنیـم.  مـرور  را 
تفسـیرهای شـخصی وزیر از سخنان 
آیـت اهلل نیـز همـراه اسـت. پیش از 
آن بایـد  حافظـه دکتـر هاشـمی را 

هـم تحسـین کـرد!:
تهـران - ایرنـا - وزیـر بهداشـت، 
بـا  پزشـکی  آمـوزش  و   درمـان 
تشـریح آخریـن دیدارش بـا آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی گفت:  ایشان در 
آخریـن روز زندگـی همچنـان نگران 
رفـاه مـردم و رسـیدگی بـه فقـرا و 

بودنـد. محرومـان 
از  پـس  هاشـمی  حسـن  سـید 
مراسـم تشـییع پیکـر آیـت اهلل اکبر 

هاشـمی رفسـنجانی در گفت و گـوی 
اختصاصی بـا خبرنگار سـامت ایرنا 
مـاه  دی   19( یکشـنبه  روز  افـزود:  
جـاری( مـن پـس از جلسـه بـا وزیر 
ورزش و جوانان، در وزارت بهداشـت، 
در حـال رفتن به بیمارسـتان لقمان 
بـرای افتتاح چنـد پـروژه درمانی، از 
جملـه تعـدادی تخـت ICU بـودم 
که آیت اهلل هاشـمی تمـاس گرفتند 
و بنـده را بـرای ناهار دعـوت کردند.

وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکه 
قبا بـرای ناهار از طـرف آقای ناطق 
نـوری دعـوت شـده بـودم، جلسـه 
ناهـار بـا آقـای ناظـق نـوری را بـه 
زمـان دیگـری موکـول کـردم و پس 
پـروژه درمانـی در  افتتـاح چنـد  از 
بیمارسـتان لقمـان در سـاعت یک و 
نیـم بعـد از ظهـر، ناهـار در خدمـت 

 آیـت اهلل هاشـمی بـودم.
وزیـر بهداشـت گفـت: ایـن اولین 
بـار بـود کـه ناهـار را دو نفـری بـا 
آیـت اهلل هاشـمی صـرف می کـردم 
و تاکنون سـابقه نداشـت که ایشـان 
صـورت  بـه  ناهـار  بـرای  را  بنـده 
ایـن  در  کننـد،  دعـوت  خصوصـی 
دیـدار بیـش از یک سـاعت دو نفری 
بـا هم صحبـت های زیادی داشـتیم 
کـه شـاید اکنـون زمان گفتـن همه 

ایـن صحبـت ها نباشـد.
بـه  نسـبت  ایشـان  افـزود:  وی 
و  آینـده  جـاری  مسـائل  برخـی 
کشـور بـه خصـوص مسـائل مربوط 
بـه رفـاه احتماعـی و توجـه بـه فقرا 
و محرومـان صحبت کردنـد و تاکید 
کردنـد کـه در دور آینـده دولـت بـا 
توجـه بـه اینکـه روابـط بین الملـل 
ایران با کشـورهای دنیـا بهتر خواهد 
شـد و شـرایط اقتصـادی دولـت هم 
مناسـب تر می شـود، بایـد آرزوهـای 
بـر زمیـن مانـده دربـاره محرومان و 
نیازمنـدان را حتمـا محقـق کنیـم.

گفتنـد،  هاشـمی  اهلل  **آیـت 
نگذاریـم شـرایط بـه عقـب برگـردد

یـک  داد:  ادامـه  بهداشـت  وزیـر 
آیـت اهلل  فرمایـش  از  بخـش مهـم 
هاشـمی ایـن بـود کـه نبایـد اجـازه 
دهیـم شـرایط به گذشـته برگـردد، 
کـه اگـر برگشـت هـم ایـران و هـم 
بازسـازی  بـرای  فرصتـی  انقـاب 
نخواهـد داشـت و بایـد حتمـا تاش 
کـرد کـه همیـن مسـیری کـه آغـاز 

شـده بـا رفـع معایبـی کـه داریـم، 
ادامـه پیـدا کنـد.

وزیـر بهداشـت دربـاره شـناخت 
خـود از آیت اهلل هاشـمی به خبرنگار 
ایرنـا گفـت: شـناخت من از ایشـان، 
این اسـت کـه ایشـان انسـان آزادی 
خواهـی بودند که در بیانات و نوشـته 
مشـهود  نـگاه  ایـن  هـم  هایشـان 
اسـت، ایشـان در سـن 30 و چنـد 
سـالگی کتاب امیرکبیر را نوشـتند و 
نگاهشـان به کشـور یک نـگاه آرمان 

خواهانـه بـود و آرمـان گـرا بودند.
آیت اهلل هاشمی پرهیز از 

دروغ، حسد و ریا را در انس با 
قرآن در زندان آموخت

وی ادامـه داد: شـخصیت ایشـان 
بـا  انـس  در  و  زنـدان  در  بیشـتر 
در  ایشـان  گرفـت.  شـکل  قـرآن 
زنـدان تفسـیری بـر قـرآن نوشـتند 
و ایـن مسـئله روی شـخصیت آیـت 
تاثیرگذاشـت  خیلـی  هاشـمی  اهلل 
و هـم تـرس از خـدا و عـدم تعلـق 
خاطـر بـه دنیـا و پرهیـز از گناهـان 
کبیـره مثـل دروغ، تهمـت،  حسـد 
و ریـا، ناشـی از آن برداشـت قرآنـی 
ایشـان بـود.  زندگـی ایشـان به نظر 
مـن زندگـی قرآنـی بـود، آنجـا کـه 
گذشـت مـی کرد،  گذشـتی بـود که 
از قـرآن آموختـه بود، آنجـا که صبر 
می کـرد، صبـر قرآنی و دسـتور الهی 
بود،  شـخصیت جامعی بـود که همه 
تاشـش عـزت و آبرومنـدی اسـام 
و آزادی و پیشـرفت کشـورش ایـران 

 . د بو
اهلل  آیـت  داد:   ادامـه  هاشـمی 
اسـام  واحـده  امـت  بـه  هاشـمی 
خیلـی امیـدوار بود و اهتمام داشـت، 
حیـف شـد، آقـای هاشـمی از جمع 
اسـت  اگـر چـه ممکـن  مـا رفـت، 
سـاده لوحی باشـد امـا آرزو می کنم، 
 رفتن ایشـان به این شـکل کـه واقعا 
یـک شـوک در جامعه بـود، حوادثی 
شـهادت  از  بعـد  زمـان  مشـابه  را 
آیـت اهلل بهشـتی شـکل دهـد. زیـرا 
آلودگی هـای مـا خیلـی زیـاد شـده 
خـدا  رحمـت  و  فضـل  از  اسـت،اما 
ناامیـد نیسـتیم، اگـر آن همگرایـی 
و صداقتـی کـه آن زمـان داشـتیم، 
و  نظـام  پایه هـای  بیفتـد،  اتفـاق 
انقـاب مسـتحکم می شـود و ایـران 

می کنـد. پیشـرفت 
انقالبیون، افراد خناس را از 

خودشان دور کنند
ایـن  منظـورم  کـرد:  اضافـه  وی 
انقـاب  ایـن  در  کـه  آنهـا  اسـت، 
را  اختافـات  هسـتند،  ریشـه  هـم 
کنـار بگذارنـد و افـراد خنـاس را که 
بین شـان نفوذ کرده اند، از خودشـان 
دور کننـد و اول از همه به خودشـان 
نـگاه کنند و بعد انگشـت اتهـام را به 

سـمت دیگـران بگیرنـد.

وزیـر بهداشـت گفـت: انقابیونی 
کـه امـروز کشـور را در دسـت دارند، 
در  را  پاالیشـی  بایـد  دیگـر  یکبـار 
اطرافیانشـان  در  هـم  و  خودشـان 
انجـام دهند کـه بتواننـد راه حضرت 
راه  و  بهشـتی  راه شـهید  امـام)ره(، 
آیت اهلل هاشمی رفسـنجانی را ادامه 

. هند د
باور کنیم، مرگ نزدیک است

فرامـوش  نبایـد  افـزود:  هاشـمی 
کنیـم که نقطه اتکایی بعد از خداوند 
داریـم و آن رهبـری اسـت کـه بایـد 
محـور وحـدت همـه امـت اسـامی 
باشـد، امیدواریـم همـه از رأس تـا 
قاعـده، یکبار دیگر بـه اعمالمان فکر 
کنیـم. البتـه مـردم باالتـر از قاعـده 
هسـتند، مـردم پاک تـر و شـریف تر 
از همـه مسـئوالن هسـتند، اما همه 
بایـد بـاور کنیم که مـرگ نزدیکتر از 

هـر چیـزی به ماسـت.
اهلل  آیـت  رفتـن  در  گفـت:  وی 
هاشـمی و در نـوع مـرگ ایـن عزیز، 
حتما حکمتی نهمته اسـت که برای 
مسـئوالن عبرت آموز است. امیدوارم 
همـه عبـرت بگیریـم و ببینیـم کـه 
فرصـت خدمـت همیشـگی نیسـت، 
مثـل ابر بهار از دسـت مـی رود و باید 
برای رفاه مردم شـریف اقـدام کنیم، 
مردمـی کـه صحنه هـای باشـکوهی 
هاشـمی  اهلل  آیـت  بدرقـه  بـرای  را 

آفریدند.
بـا  کـرد:  اضافـه  بهداشـت  وزیـر 
بدرقه باشـکوه مـردم، قـدر و منزلت 
آقای هاشـمی به عنـوان یک روحانی 
صالـح و مخلـص نـزد مـردم شـریف 
ایـران بعـد از چهار دهـه کار اجرایی 
و مسـئولیت مسـتقیم در عالی ترین 
سـطوح مشـخص شـد، هیـچ کـس 
شـاید باور نداشـت که قـدر و منزلت 
ایشـان در قلـب مـردم بـا هـر فکر و 

جریانـی ایـن قـدر عزیز اسـت.
مـردم،  بدرقـه  در  گفـت:   وی 
صحنه های باشـکوهی از قدرشناسی 
ایـران  بـه اسـام و  از کسـانی کـه 
خـورد.  انـد،  رقـم  کـرده  خدمـت 
انتظـار ایـن اسـت کـه گرمـای ایـن 
زمسـتان  سـرمای  در  قدرشناسـی 
گـم نشـود. همـه مسـئوالن کشـور 
بایـد از ایـن مسـائل درس بگیرنـد و 
بداننـد کـه می شـود همـه مـردم و 
همـه انرژی های متراکم شـده را زیر 
پرچـم انقـاب جمـع کـرد و از ایـن 
همـه انـرژی و تـوان بـرای سـاخت 
کشـور و تداوم انقاب و راه شـهیدان 

اسـتفاده کـرد.
میراث آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی چه بود؟
هاشـمی دربـاره میـراث آیـت اهلل 
هاشـمی بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  اصـل 
میـراث  آقـای  اسـامی  انقـاب  و 

هاشـمی رفسـنجانی اسـت که یکی 
از شـاگردان امـام راحـل بـود، هـم 
ایشـان و هـم مقـام معظـم رهبری و 
شـهید مطهـری و آیـت اهلل مهـدوی 
کنـی، کسـانی بودنـد کـه در برپایی 
انقـاب نقش داشـتند و البته مرحوم 
آیـت اهلل طالقانـی و از نظر من دکتر 
روحانیـت  همـه  و  شـریعتی  علـی 
مبـارز و دانشـگاهیان مبـارز در ایـن 

راه نقـش داشـتند.
اگـر  افـزود:  بهداشـت  وزیـر 
انقـاب را مولـود وحـدت حـوزه و 
دانشـگاه بدانیـم، انقاب اسـامی و 
جمهوری اسـامی میـراث فداکاری 
هـای این عزیـران و شـهدای حوزه 
باالتریـن  ایـن  و دانشـگاه اسـت و 
میـراث اسـت کـه متعلـق بـه همه 
مسـلمانان و آزادی خواهـان جهـان 

. ست ا
وی گفـت: انقاب اسـامی میراث 
آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی و همه 
ایـن عزیـزان اسـت امـا نگرانیـم که 
ایـن انقـاب آن طـور که امـام راحل 
و ایـن عزیزان مـی خواسـتند، نتواند 
طـی طریق کند و از گزند  آسـیب ها 
مصـون نباشـد، البتـه با بـودن مقام 
معظـم رهبـری و نسـل اول انقـاب 
بایـد امیـدوار بـود. چـون ایـن افـراد 
هرگـز از پا نخواهند ایسـتاد تا زمانی 
کـه همـه را زیر خیمـه انقاب جمع 

. ببینند
هاشـمی ادامـه داد: بـه هـر حـال 
گاهـی  و  منیـت  غفلـت،  گاهـی 
خودخواهـی و نفـوذ افـرادی کـه هم 
ریشـه نیسـتند و چـون در انقـاب 
و جنـگ نقشـی نداشـته اند،  گاهـی 
ارزان می فروشـند و کاری می کننـد 
کـه نتوانیـم واقعیات را ببینیـم و در 
اصلـی و فرعی کردن مسـائل انقاب 
دچـار تفرقه شـویم. )پایـان نقل قول 

از ایرنـا(.
اینکـه بـرای اولیـن بـار آیـت اهلل 
هاشمی، دکتر هاشـمی را برای ناهار 
خصوصـی دعـوت مـی کنـد، وزیـر 
قـرار ناهـارش با ناطق نـوری را برهم 
مـی زنـد و بیـن ناطـق و هاشـمی، 
هاشـمی را بـرای صـرف ناهـار برمی 
گزینـد و این ناهـار آخرین ناهار آیت 
اهلل مـی شـود و وزیـر هـم بافاصلـه 
در مصاحبـه بـا رسـانه ها بـه آن می 
پردازد و از وضعیت جسـمی و روحی 
آیت اهلل، اندیشـه هـا و  صحبت های 
هاشـمی رفسـنجانی می گوید نشان 
مـی دهـد ایـن ناهـار، قابلیـت های 

زیـادی دارد.
بـه نظـر مـی رسـد ناهـار دونفره 
اجـاق   در  هاشـمی  بـا  هاشـمی 
)بخوانیـد تنـور( سیاسـت،  همچنان 
گـرم بماند تا تازگی خود را از دسـت 
ندهـد گرچـه خطـر تـه گرفتـن این 

ناهـار هـم وجـود دارد.

ناهار دو نفره
هاشمی با هاشمی

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012005456 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقـای غامرضـا فضلعلی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 3 
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 33604/42 مترمربـع پاک 
44 فرعـی از 4308 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای سـلیمانیه 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رضـا شـهبا محـرز گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/09    
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/11/24    

م الف339 رئیس ثبت اسناد و اماک -  عباس ملکی

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012006026 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی اقای سـهیل شـریف فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 11065 
صـادره از سـیرجان در یـک قطعه زمیـن مزروعی به مسـاحت 12000 مترمربـع پاک 444 
فرعـی از 333 اصلـی واقـع در صدرآبـاد بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
عبدالـه زیدآبـادی و سـیداحمد خاکسـار محـرز گردیـده اسـت  . لذا بـه منظور اطـاع عموم 

مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/9    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/24   
م الف378  رئیس ثبت اسناد و اماک -  عباس ملکی

آگهی حصر وراثت
خانم بتول محمودی خورندی  فرزند حسـین دارای ش ش 13 بشـرح دادخواست 
شـماره فوق مـورخ 1395/11/19  توضیح داده شـادروان اقای حسـین خدادادی 
پـورراوری  فرزنـد علـی ش ملـی3219663435 در تاریـخ 95/09/26 در شـهر 

زرنـد فوت شـده و وراثـت منحصر الفـوت عبارتند از:
1 - فاطمه خدادادی پور راوری فرزند علی شماره شناسنامه 122 نسبت با متوفی: خواهر

2-صغری خدادادی پور راوری فرزند علی شماره شناسنامه 10 نسبت با متوفی: خواهر
3-بتول محمودی خورندی فرزند حسین شماره شناسنامه 13 نسبت با متوفی: همسر

 لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیراالنتشـار محلی اگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حل اختاف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد و هـر وصیتنامه ای جز 

رسـمی وسـری کـه بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
م الف 229 دبیر شورای حل اختاف شماره 2 راور- حمیده غیاثی 

آگهی مزايده اموال منقول- نوبت اول
اجـرای احـکام شـوراهای حل اختاف دادگسـتری کرمان در نظـر دارد درخصوص 
پرونـده کاسـه 958624 اجرایـی لـه آقـای امیـن خلیـل زاده علیـه خانم سـارا و 
آقـای کـوروش جهانشـاهی دو دسـتگاه خـودرو سـواری پرایـد سـایپا 141 مـدل 
1388 رنـگ سـفید بشـماره انتظامـی 925ب13ایران45 که طبق نظریه کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری مبلـغ 90/000/000 سـواری بیـوک مـدل 1359 رنـگ سـرمه ای متالیـک بـه 

مبلـغ  دادگسـتری  رسـمی  کارشـناس  نظریـه  طبـق  انتظامـی 886و99ایـران11  شـماره 
100/000/000 در توقفـگاه مهدی)عـج( واقع در خ عدالت روبروی دادگسـتری نبش چهارراه 
ارگ که طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان ارزیابی و تقویم گردیده اسـت را 
از طریق مزایده به فروش برسـاند لذا جلسـه مزایده در مورخ 1395/12/08 راس سـاعت 10 
صبـح در محـل دفتـر اجـرای احکام شـوراهای حل اختـاف دادگسـتری کرمـان و با حضور 
نماینـده محتـرم دادسـتان برگـزار میگـردد عاقمنـدان به خریـد میتوانند تا یـک هفته قبل 
از جلسـه مزایـده از خـودروی مذکـور بـه آدرس فـوق بازدیـد و 10درصـد قیمت مـورد نظر 
خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملی مرکـزی کرمـان واریز و فیـش آن را 
بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در داخل پاکت درب بسـته تحویـل این اجرا نمایند بدیهی اسـت 
کسـی برنده مزایده شـناخته میشـود کـه باالترین قیمـت را تقاضا نماید و درصـورت انصراف 

برنـده مزایـده 10درصـد واریـزی بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد//ج
م الف 2327 دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختاف دادگستری کرمان- یزدانپناه

آگهی مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده 
اجرایـی 950039 یـک ملک واقع در روسـتای سـعیدی خ ثارا... کوچه شـماره 6 
کدپسـتی 7615113351 بـا سـند عـادی به مسـاحت 739 مترمربع که شـماال 
بطـول 15/20 مترشـرقا بـه طـول 48/5 متـر و جنوبـا بـه طـول 14/90 متـر و غربـا به طول 
49/70 متـر که فاقد اعیانی و هرگونه مسـتحدثات میباشـد و دارای امتیـازات آب و برق بوده 
و طبـق نظریه هیات کارشناسـان دادگسـتری مبلـغ 1/241/520/000 ریـال تعیین گردیده 
اسـت را از طریق مزایده در روز سـه شـنبه مورخ 95/12/17 راس سـاعت 10 صبح در محل 
اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان برگزار میگردد. بفروش برسـاند. متقاضیان شـرکت 
در مزایده میبایسـت 10 درصد مبلغ پیشـنهادی خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد 
بانـک ملـی واریـز و قبض آن را بهمراه پیشـنهاد کتبی در پاکت درب بسـته تا قبل از سـاعت 
مقـرر در روز مزایـده بـه ایـن اجرا تحویـل نمایند. برنده کسـی خواهد بود کـه قیمت باالتری 
پیشـنهاد داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر یکماه پـس از برگـزاری مزایده 

پرداخـت نمایـد درغیراینصـورت 10درصـد سـپرده وی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد.
متقاضیـان خریـد میتواننـد تـا 5 روز قبـل از برگـزاری مزایـده جهـت بازدیـد بـه ایـن اجـرا 

نمایند. مراجعـه 
م الف 2334 مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- دهقانی

عباس تقی زاده
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گود ورزش

خبر

فردا معارفه مدير كل 
ورزش و جوانان استان

مدیـرکل جدیـد ورزش و جوانـان اسـتان 
کرمـان فردا با حضـور معاون وزیـر ورزش و 
جوانـان و اسـتاندار کرمان معرفی می شـود.

جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرسـت 
اسـتان کرمـان بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: 
اسـتان  امـور  و  پارلمانـی  معـاون حقوقـی، 
هـای وزیـر ورزش و جوانـان صبح دوشـنبه 
معارفـه  و  تودیـع  آییـن  در  حضـور  بـرای 
مدیـرکل جدیـد ایـن اداره کل بـه کرمـان 

سـفر مـی کنـد.
و  تودیـع  آییـن  افـزود:  کانتـری  دیبـا 
معارفـه مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان 
کرمان فردا از سـاعت 10 دوشنبه 25 بهمن 
مـاه و بـا حضور امیررضـا خادم معـاون وزیر 
و علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان در 
سـالن شـهید مرتضـوی اسـتانداری برگـزار 

شـود.  می 
وی گفـت: در این آیین ضمن پاسداشـت 
خدمـات و تـاش هـای محمـود محمـودی 
نیـا مدیـرکل سـابق ورزش و جوانان اسـتان 
بـه  خراسـانی  امیـری  محمدتقـی  کرمـان، 
عنـوان مدیـرکل جدیـد ایـن اداره معرفـی 

شـود. می 
وی از عمـوم پیشکسـوتان و اهالی ورزش 
بـرای شـرکت در ایـن آییـن دعـوت بعمـل 

آورد.

سرمربی تيم فوتبال بانوان شهرداری بم: 

فدراسيون رای خود 
را برنگرداند، تيم را 

منحل می كنيم
بـم  شـهرداری  بانـوان  فوتبـال  تیـم 
مقابـل  بـازی  در  داوری  بـه  اعتـراض  در 
شـهرداری سـیرجان تیمش را بیرون کشید 

مانـد. ناتمـام  بـازی  ایـن  و 
بـازی دو تیـم کرمانـی، شـهرداری بـم و 
برتـر  لیـگ  هجدهـم  هفتـه  در  سـیرجان 
درحالـی برگـزار شـد که هر دو تیم سـودای 

قهرمانـی را دارنـد.
پنالتـی  یـک  بـازی  داور   70 دقیقـه  در 
امـا  می کنـد  اعـام  بـم  شـهرداری  بـرای 
کمـک داور کـه نظـری غیـر از ایـن داشـت 
باعـث می شـود تـا داور پنالتـی را برگردانـد.

شـهرداری  بافاصلـه  بـازی  جریـان  در 
سـیرجان گل برتـری را بـه ثمـر می رسـاند، 
امـا سـرمربی بـم تیـم را بیـرون می کشـد و 

در نتیجـه اینکـه بـازی ناتمـام می مانـد.
مرضیـه جعفـری پـس از پایان ایـن بازی 
بیـرون  دربـاره  فـارس،  بـا  گفت وگـو  در 
کشـیدن تیمـش در دیدار مقابل شـهرداری 
اگـر الزم  داشـت: حتـی  اظهـار  سـیرجان، 
باشـد تیـم را منحـل می کنیـم. فدراسـیون 
دوسـت دارد هر سـال یک تیمـی را قهرمان 

. کند
وی افـزود: از ابتـدای مسـابقه سـوار بـر 
بـازی بودیـم، چنـد موقعیـت خـراب شـد، 
یـک پنالتـی 100 درصد بـرای مـا نگرفتند 
اعـام کردنـد،  آفسـاید  نیـز  را  و یـک گل 
همـه اینهـا بـه کنـار؛ داور در ایـن دیـدار 
یـک پنالتـی بـرای مـا گرفـت و بـه بازیکـن 
حریـف کارت زرد نشـان داد امـا بـا اعتراض 
بازیکنـان سـیرجان پنالتـی را برگردانـد. هر 
کاری می کردیـم تـوپ گل نمی شـد، چـون 

نمی خواسـت. داور 
سـرمربی شـهرداری بـم بـا ابـراز ناراحتی 
خاطرنشـان  مسـابقه،  ایـن  در  داوری  از 
کـرد: مـا مجبـور نیسـتیم در فوتبـال تیـم 
بدهیـم. داوری را بـرای ایـن بـازی انتخـاب 
کـرده بودنـد کـه 4 بـازی را خـراب کـرده 
بـود. حسـاس ترین بـازی لیـگ را نبایـد بـه 
ایـن داور می دادنـد. مـا فیلـم بـازی را بـه 
فدراسـیون فرسـتادیم اگـر آنها نظرشـان را 

نمی کنیـم. تیمـداری  برنگرداننـد، 
جعفـری بـا اشـاره بـه بازی  هـای خـوب 
بـرای  مـا  شـد:  یـادآور  لیـگ،  در  تیمـش 
قهرمانـی در لیـگ شـرکت کرده ایـم. از هـر 
تیمـی بپرسـید می گوینـد بهتریـن بـازی را 
داشـته ایم. اگـر قرار باشـد نـاداوری قهرمانی 
را بگیـرد چـرا در لیـگ شـرکت کرده ایـم؟

شـهرآورد  امـروز  حالـی  در   
هشـتاد و چهـارم پایتخـت برگزار 
مـی شـود کـه ایـن بـازی ماننـد 
تمامـی دربی هـای سـطح جهان 
باالیـی  اهمیـت  و  حساسـیت  از 
برخـوردار اسـت. ایـن درسـت که 
ایـن گونـه بـازی هـا نهایتـا سـه 
دنبـال  بـه  برنـده  بـرای  امتیـاز 
خواهـد داشـت امـا اگـر بخواهیم 
تصـور کنیـم کـه دربـی هماننـد 
دیگر بـازی هاسـت، بیراهه گویی 
از  یکـی   ،49 دربـی  ایـم.  کـرده 
جنجالی تریـن دربـی هـای تاریخ 
پرسـپولیس و اسـتقال اسـت که 
در 9 دی مـاه 1379 برگـزار شـد.
دو دلیل باعث حساسـیت بیش 
از حـد ایـن مسـابقه شـده بـود، 
نخسـت حضـور مهـدی هاشـمی 
نسـب بـا پیراهـن آبـی روبـروی 
تیـم سـابق خـود، پرسـپولیس و 
دیگر اینکه اسـتقال 5 سـال بود 
که پرسـپولیس را شکسـت نداده 

. بود
هاشـمی نسـب کـه چهـار گل 
زده  اسـتقال  بـه  هـا  دربـی  در 
بـود، ایـن بـار آمـده بـود کـه بـه 
او  البتـه  بزنـد.  گل  پرسـپولیس 
قبـل از شـروع مسـابقه به سـمت 
پرویـن رفـت و برایـش گل برد تا 
نشـان دهـد کـه همه چیـز عادی 
اسـت امـا همه مـی دانسـتند که 
او بـا پرویـن و پروین با او مشـکل 
دارد و هیـچ چیـز عـادی نیسـت.
بـازی از همان ابتدا با خشـونت 
آغـاز شـد و افشـین پیروانـی در 
زرد  کارت  اولیـن  سـه  دقیقـه 
مسـابقه را از داور کـره ای دریافت 
کـرد تا مشـخص شـود ایـن بازی 
مـی توانـد پایـان غیـر معمولـی 

باشد. داشـته 
نیمـه اول با تسـاوی بـدون گل 
بـه پایـان رسـید امـا پرسـپولیس 
در نیمـه دوم هجومـی آغـاز کـرد 
سـتار  خطـای   ،58 دقیقـه  در  و 
همدانـی روی رافـت باعث شـد تا 
داور نقطـه پنالتـی را نشـان دهد. 
رهبـری فـر پنالتـی را تبدیـل به 
از ورزشـگاه  نیمـی  تـا  گل کـرد 
نیمـی دیگـر در  غـرق شـادی و 

سـکوت فـرو رود.
در دقیقـه 68، داور کره ای یک 
بـه سـود اسـتقال  ضربـه خطـا 

اعـام کـرد. نـوازی پشـت تـوپ 
اشـتباه  بـا  اش  و ضربـه  ایسـتاد 
عابـدزاده وارد دروازه سرخپوشـان 
شـد. حـاال نیمـه آبـی ورزشـگاه 

شـادی میکردنـد.
امـا اتفاقـی که همـه منتظرش 
داد.  رخ   85 دقیقـه  در  بودنـد 
در  کـه  نسـب  هاشـمی  مهـدی 
کـرد،  مـی  بـازی  حملـه  خـط 
دروازه  نیکبخـت،  ارسـال  روی 
پرسـپولیس را بـاز کـرد. هاشـمی 
نسـب بعـد از ایـن گل روی زمین 
افتـاد و بیهـوش شـد، اتفاقـی که 
پـور  و  درآورد  را  پرویـن  صـدای 
حیـدری نیز، هاشـمی نسـب را از 
بـازی بیرون آورد و مومـن زاده را 

بـه بـازی فرسـتاد.
علـی پرویـن قبـل از ایـن بازی 
کـه هاشـمی نسـب بـرای اولیـن 
بـار بعـد از به ثمر رسـاندن 4 گل 
بـرای پرسـپولیس بـه تیـم رقیب 
عجیبـی  اظهارنظـر  بـود،  رفتـه 
کرد. پروین گفت: هاشـمی نسـب 
دقیقـه 10 اخـراج مـی  شـود. اما 
نـه تنهـا هاشـمی نسـب اخـراج 
نشـد بلکـه گل دوم اسـتقال را 

هـم بـه ثمر رسـاند.
سـال  پنـج  از  پـس  اسـتقال 
در آسـتانه پیـروزی برابـر رقیـب 
دیرینـه اش بـود اما پرسپولیسـی 
هـا هـم کـه نمـی خواسـتند این 
یـک  شـود،  شکسـته  طلسـم 
پارچـه حملـه شـدند. خوشـحالی 
اسـتقالی هـا زیـاد دوام نیـاورد 
بعـد  دقیقـه  دو  علـی کریمـی  و 
یـک  بـه  را  بـازی  از گل آن هـا 
ضربـه قیچی برگردون به تسـاوی 

کشـاند.
سـرآغاز  کریمـی،  علـی  گل 
درگیـری ها بـود. بعـد از این گل 
ابراهیمـی مربـی پرسـپولیس ،به 
وسـط زمیـن دوید و بـاال و پایین 
مـی پریـد. عابـدزاده بـرای صالح 
نیـا مربی بدنسـاز اسـتقال، خط 
و نشـان مـی کشـید و صالـح نیـا 
هـم بـه کنـار خـط آمد تـا جواب 

عابـدزاده را بدهـد.
در هر صورت بـازی ادامه یافت 
و در واپسـین لحظـات مسـابقه و 
زمانـی که توپ از زمین اسـتقال 
بـه زمیـن پرسـپولیس آمـده بود، 
بـازی ناگهـان قطـع شـد. برومند 

با مشـت به صورت رافـت کوبیده 
و رافـت روی زمیـن افتـاده بـود. 
داور پـس از مشـورت بـا کمکش، 
برومنـد را اخـراج کـرد. ایـن تنها 
کاری بـود کـه او توانسـت انجـام 
دهـد و بازیکنان زمین مسـابقه را 
بـه میـدان جنگ تبدیـل کردند و 

همـه همدیگـر را مـی زدند.
اسـتیلی و نـوازی با هـم درگیر 
بـه  تارتـار  ناگهـان  کـه  بودنـد 
دعـوای ایـن دو اضافـه شـد و بـا 
یـک پـرش بلنـد بـا لگد بـه کمر 
نـوازی کوبیـد. عابـدزاده بـه همه 
پرخاشـگری مـی کـرد و برومنـد 
هـم بعد از زدن رافت، میخواسـت 
بزنـد.  را  هـا  پرسـپولیس  همـه 
مجیـدی و سـامره و رهبـری فـر 
هـم در گوشـه ای دیگـر در حـال 

کتـک کاری بودنـد.
کاویانپـور، زرینچـه و چنـد نفر 
دیگـر هـم در حـال جـدا کـردن 
بازیکنان از هم بودند. تماشـاگران 
واقعـی  جنـگ  یـک  شـاهد  کـه 
بودنـد، در بیـرون از ورزشـگاه بـا 
بـه  و حتـی  درگیـر شـدند  هـم 
بزرگـراه تهران- کرج هم کشـیده 
شـد و کـف بزرگـراه بـا شیشـه و 

سـنگ، سـنگفرش شـده بـود.
23 میلیـون تومـان آن موقع به 
شـرکت واحد آسـیب وارد شـد و 
چنـد راننـده مـورد ضرب و شـتم 
قـرار گرفتنـد. طوری که شـرکت 
واحـد بـرای تنبیه اعـام کرد که 
همیـن اتوبوس هـای صدمه دیده 
را از ایـن بـه بعد بـرای حمل نقل 
فوتبالی هـا اسـتفاده خواهد کرد!
جنجالـی تریـن دربـی تاریخ با 
نتیجـه دو بـر دو بـه پایان رسـید 
و پس از مسـابقه جرائم سـنگینی 
نصیـب بازیکنـان دو تیم شـد که 
بر اسـاس آن، محمد نـوازی )یک 
سـال(، پرویزبرومنـد )یک سـال(، 
ناصـر  مـاه(،   9( اسـتیلی  حمیـد 
پرسـپولیس-)6  ابراهیمی-مربـی 
مـاه(،   6( تارتـار  مهـدی  مـاه(، 
مـاه(،   4  ( رهبری فـر  بهـروز 
ولـی صالـح نیـا -مربـی بدنسـاز 
اسـتقال-)2 مـاه(، علـی سـامره 
)دو هفتـه( و فـرزاد مجیـدی )دو 

هفتـه( محـروم شـدند.
نفـر  دو  بـا  نـود  مصاحبـه  در 
اصلـی ایـن درگیـری هـا، حـرف 

هـای جالـب و جدیدی بیان شـد 
زیـر مـی  را در  آن  کـه خاصـه 

خوانیـد؛
برومند: سه روز در زندان 

قصر بودم
- آن مسـابقه مهدی هاشمی نسب 
در پرسـپولیس خوش درخشـیده 
پیراهـن  بـا  بـار  ایـن  ولـی  بـود 
بـازی  آنهـا  مقابـل  اسـتقال 

می کـرد.
- چنـد حملـه پـس از نتیجـه 2 
پرسـپولیس  دروازه  روی   2 بـر 
یـک  از  پـس  ولـی  داشـتیم 
آقـای  پرسـپولیس  موقعیـت 
رافـت تـوپ را دنبـال می کـرد اما 
اسـتوک کفشم به ایشـان خورد و 
تنش هایـی بـه وجود آمـد؛ حرفی 
زد کـه مـن را دگرگـون کـرد و 
بـه آن موضـوع حسـاس  خیلـی 

بـودم.
- ایشـان درحـال رفتـن بـود کـه 
گفتـم چرا ایـن حـرف را زدید اما 
دوبـاره آن را تکرار کـرد و موجب 
شـد برومنـدی کـه تـا آن موقـع 

ندیـده بـودم ببینم.
- بـاالی سـر رافـت رفتـم و گفتم 
مقصـر بـودی امـا من هم اشـتباه 

کردم.
- دو تـا دو سـاعت و نیـم بعـد از 
آن مسـابقه در رختکـن بودیـم و 
بعـد سـوار اتوبـوس شـدیم و بـا 
اسـکورت نیروی انتظامـی رفتیم؛ 
یـک جلسـه هم به دادسـرا و سـه 
و  نـوازی  بـه همـراه محمـد  روز 
حمیـد اسـتیلی بـه زنـدان قصـر 

. فتیم ر
و  نـوازی  محمـد  دادسـرا  در   -
یکدیگـر  بـه  اسـتیلی  حمیـد 
رضایـت دادنـد ولـی شـاکی مـن 

بزرگتـر از ایـن حرف هـا بـود کـه 
علـی آقـای پرویـن لطـف کـرد و 

قضیـه جمـع شـد.
- بازهـم اگـر پایـان رافـت مثـل 
آن موقـع آن کار را انجـام دهـد 

می کنـم. تکـرار  را  حرکتـم 
رافت: هیچ شکایتی از 

برومند نکردم
- یـادم اسـت یک هفتـه مانده به 
دربـی دور زمین هم می نشسـتند 
و وقتـی می خواسـتی وارد تمرین 
و  می شـدند  آویزانـت  شـوی 

می گفتنـد نبایـد بازنـده باشـید.
- آقـا مهـدی هـم بـه اسـتقال 
رفتـه بـود کـه آقـای پورحیـدری 
گذاشـته  نـوک حملـه  را  او  نیـز 
بـود؛ قبل از بـازی آقـای عابدزاده 
شـال گردن پرسـپولیس را گردن 
او انداخـت ولی هاشمی نسـب آن 

را کنـار زمیـن گذاشـت.
راحـت  دربـی ای  هیـچ  شـب   -

بیـدم. نخوا
- هیـچ حرفـی بـه برومنـد نـزدم 
ناراحـت  دیگـری  افـراد  از  ولـی 

بـودم.
- برومنـد بـاالی سـر مـن آمـد 
دیگـری  چیـز  تلویزیـون  ولـی 
نشـان می دهـد کـه عذرخواهـی 

کـرد یـا نـه!
- وقتـی برومنـد بـه زنـدان رفـت 

بـرای او غـذا بـردم.
اتفـاق سـه، چهـار  از آن  بعـد   -
جـا  هیـچ  خانـواده ام  بـا  مـاه 
نمی توانسـتم بـروم و حرف هایـی 

بـود. بـد  خیلـی  کـه  می زدنـد 
- هیچ شکایتی از برومند نکردم.
- فقط یک جلسه محروم شدم.

- اتفاقـات زیـاد فنـی در آن دربی 
افتـاد ولی حواشـی به یـاد ماند.

به بهانه دیدار امروز پرسپولیس و استقالل  

خاطره بازی
 با شهرآورد 49 پایتخت

مسـابقات سـپک تاکرای 
کشـور  بانـوان  قهرمانـی 
فجـر  دهـه  گرامیداشـت 
ورزشـی  مجموعـه  در  کـه 
شهرسـتان  مـرداد  پنجـم 
اراک جریـان داشـت با قهرمانـی تیم های 
گلسـتان ) دو عنوان قهرمانی ( ، لرستان و 
کرمـان در بخـش های مختلف بـکار خود 

داد. پایـان 
تیـم کرمان در رده سـنی زیر 18 سـال 
بـا صابت قهرمان شـد و تیم بزرگسـاالن 

هم در رده سـوم-دیویژن B  این مسابقات 
گرفت. قرار 

در پایـان ایـن رقابـت هـا که بـا حضور 
تیـم هایـی از 12 اسـتان کشـور برگـزار 
شـد، تیم هـای برتر بـه این شـرح معرفی 

شدند: 
 A دیویژن -

مقام اول : گلستان 
مقام دوم : مرکزي 

مقـام سـوم مشـترک : زنجـان و خراسـان 
رضوي 

 B دیویژن-
مقام اول : لرستان 

مقام دوم : قم 
مقام سوم مشترک : کرمان - ایام 

- دونفره 
مقام اول : گلستان 
مقام دوم : مرکزی 

مقـام سـوم مشـترک : خراسـان رضوي - 
کرمانشاه 

- زیر 18 سال 
مقام اول : کرمان 

مقام دوم : مرکزی 
سوم مشترک شهرکرد - تهران 

یلدا قاسـمی نایب رییـس بانوان انجمن 
سـپک تاکـرا در پایـان ایـن مسـابقات در 
گفـت و گویـی کوتاه ضمن تشـکر از اقاي 
ازاد ریاسـت انجمـن سـپک تاکـرا گفـت: 
از سـرکار خانـم جعفـري بابـت میزبانـي 
و پذیرایـي از 170 نفـر ورزشـکار کـه کار 
سـنگیني هم بـود، از سـرکار خانم عزیزي 
کـه ایـن دوره در جمـع ما حضور داشـتند 
و مـا براي اولین بـار از کمیته ي انضباطي 

برخـوردار بودیـم و از تجربیـات ایشـان و 
معلومـات خوبشـا ن بهتریـن اسـتفاده رو 
بردیم، از خانم شاهوردي و کادر داوري که 
قضـاوت این بـازي ها رو به عهده داشـتند 
تشـکر و قدردانـی مـي کنم .ضمـن اینکه 
حضـور خانم جهـازي از جزیره ي کیش و 
تـاش ایشـان بـراي راه اندازي این رشـته 

بـراي بنده بسـیار ارزشـمند بود.
بـه  ومربیـان  مسـئولین  تمـام  از  وی 
خصـوص اسـتان هایـي کـه تیـم زیـر 18 
سـال سـاخته بودنـد تشـکر کـرد و گفت: 
این نشـان دهنـده تاش بعضی از اسـتان 
هـا بـراي رشـد سـپک تاکـر اسـت ضمن 
اینکـه .برگزاري مسـابقات دبـل به صورت 
جـدا گانـه و حضور بازیکنـان متعدد باعث 
شـد تا مـا بتوانیم تعداد بازیکنـان انتخابي 

تیـم ملـي رو افزایـش بدهیم . 
نایـب رئیس انجمن سـپک تاکرا کشـور 
افـزود: تمـام اسـتان هـا خـوب بودنـد اما 
و  بهتریـن  کرمـان  سـال   18 زیـر  تیـم 
تکنیکـي تریـن تیـم بـود کـه جـا دارد از 
تشـکر  جوانشـان  مربـي  و  قـدس  خانـم 

وکسـب مـدال طـا را بـه ایـن عزیـزان 
تبریـک بگویـم . 

دو  و  کـرد  اسـتان شـهر  از  همچنیـن 
مربـي جـوان کـه با تـاش و کوشـش این  
تیـم ارزشـمند و بـا اخـاق وبـا تکنیـک  
را بـه مسـابقات اعـزام کـرده بودنـد، نیـز 

قدردانـی و تشـکر مـی کنـم. 
بـا  تـا  کـرد  امیـدواری  ابـراز  قاسـمی 
برنامه ریزي درسـت بتوانیـم این بازیکنان 
را بـراي مسـابقات جهاني وآسـیایی آماده 

. کنیم
الزم به ذکر اسـت کـه بازیکنان زیر 18 
سـال تیم کرمان را زینب ناظمی-سـعیده 
مهرابـی  خمری-سـاحل  خمری-سـپیده 
زاده و زهـرا زمانـی بـا مربـی گـری ازاده 
فرخیـان تشـکیل مـی دادنـد و محبوبـه 
آسمند-نسـرین   زاده-سـودابه  یحیـی 
زمانی-سـارا مهرابـی زاده ومهسـا پـورزال 
در قلـب تیم بزرگسـاالل و بـه مربی گری 
زهـرا قـدس ولـی در ایـن مسـابقات بـه 
مقـام سـوم دسـت یافتنـد و 4 نفـر از آنها 

نیـز بـه اردوی تیـم ملـی راه یافتنـد.

يلدا قاسمی، نايب رييس بانوان انجمن سپک تاكرا كشور در گفت و گو با »پيام ما«:

كرمان بهترين و تكنيكي ترين تيم اين مسابقات بود

 خبر

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

علی پروین قبل از این 
بازی که هاشمی نسب 
برای اولین بار بعد از 
به ثمر رساندن 4 گل 
برای پرسپولیس به 
تیم رقیب رفته بود، 
اظهارنظر عجیبی کرد. 
پروین گفت: هاشمی 
نسب دقیقه 10 اخراج 
می  شود. اما نه تنها 
هاشمی نسب اخراج نشد 
بلکه گل دوم استقالل را 
هم به ثمر رساند.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

بر اسـاس اعـام محققان 
در  زنانـه  ویژگی هـای 
و  مغـز  راسـت  نیمکـره 
در  مردانـه  خصوصیـات 
قـرار  مغـز  چـپ  نیمکـره 
اسـاس  همیـن  بـر  دارنـد. 
مغـز  راسـت  نیمکـره  از  کـه  فرمان هایـی 
صـادر می شـوند در زنـان یشـتر بـه چشـم 
صـادر  فرمان هـای  برعکـس  و  می خـورد 
شـده از نیمکـره چـپ مغز در مـردان جلوه 
گـر اسـت. البته این موضوع بسـیار روشـن 
اسـت که همـه افراد مغزشـان کامل اسـت 
و فقـط صاحـب یـک نیمکـره نیسـتند امـا 
محققـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که هر 
کـدام از جنس هـا بـه طـور خـودکار و مادر 
زاد یکـی از نیمکره هـای مغزشـان فعال تـر 
اسـت. از همیـن رو بخشـی از ویژگی هـای 
انسـانی غالـب می شـوند. برای نمونـه مرکز 
خاقیـت و ذوق هنـری در نیمکـره راسـت 
مغـز قـرار دارد و زنـان بیشـتر از مـردان از 
آن اسـتفاده می کننـد کـه ایـن مسـاله در 

دارد.  بسـزایی  تاثیـر  اشـتغال 
در هـر جامعه ای نسـبت به تعیین شـغل 
مردانـه و زنانـه عـرف جامعـه بسـیار مهـم، 
تاثیرگـذار و تعیین کننده اسـت اما موضوع 
مهمـی کـه باید به آن توجه داشـته باشـیم 
ایـن اسـت کـه بسـیاری از مشـاغل زنانه و 
مردانـه دارد و نبایـد انتظـار داشـته باشـیم 
کـه هـر دو جنـس بتواننـد همه مشـاغل را 

بـه خوبـی انجـام دهنـد و در آن موفـق هم 
شند.  با

زنـان  اشـتغال  معتقدنـد  کارشناسـان 
کارگـران،  سرپرسـتی  چـون  مشـاغلی  در 
نشسـتن پشـت فرمـان تراکتـور، کامیون و 
ماشـین های خدمـات شـهری و بیـن راهی 
باعث می شـود تا سـامت روحی و جسـمی 
آن هـا بـه خطـر بیفتـد و فـرد بـه مـرور از 
موجودیـت خود دلزده شـود. امـا امروزه در 
بسـیاری از مشـاغل کـه بـه صورت سـنتی 
در حیطـه توانایـی مردان شـناخته می شـد 
زنـان مشـغول بـه کار هسـتند. زنانـی کـه 
بیشـتر از سـر اجبـار و کمتـر از روی عاقه 
در بسـیاری اوقـات بـا دسـتمزدی ناچیـز 
تـن بـه کار هایـی از ایـن دسـت می دهنـد. 
مشـاغلی کـه مهمترین دلیـل گرایش زنان 
بـه  آنها مشـکات اقتصـادی خانـواده، نبود 
پشـتوانه مالـی مطمئـن و مسـائل دیگـری 
اسـت کـه در این حیطـه می گنجـد. برخی 
از مسـئوالن معتقدنـد شـرکت دادن زنـان 
مسـئولیت  سـطح  اجرایـی  کارهـای  در 
و  دقـت  و  می بـرد  بـاال  را  آنـان  پذیـری 
انضبـاط از مزایـای بـکار گیـری زنـان در 
مسـائلی اسـت کـه تـا کنـون مردانـه تصور 
مشـاغل  در  کار  البتـه  اسـت.  می شـده 
سـخت کـه بیشـتر مردانـه تلقی می شـوند 
اقتصـادی خاصـی  و  اجتماعـی  بـه طبقـه 
از زنـان و دختـران مربـوط نیسـت؛ بلکـه 
بسـیاری از زنـان و دختـران جـوان وقتی از 

یافتن شـغل مناسـب بـا تخصـص و توانایی 
خـود ناامیـد می شـوند بـه شـغل هایی کـه 
در ابتدا شـاید چندان دلنشـین هم نباشـند 
روی می آورنـد. احتمـال دارد ایـن افراد در 
حیـن کار با مشـکات زیادی مواجه شـوند 
زیـرا هنـوز در جامعـه مـا قابلیـت پذیـرش 
زنـان در ایـن قبیـل مشـاغل وجود نـدارد. 
فشـار های  تحـت  زنانـی  چنیـن  بنابرایـن 
روحـی و روانـی قـرار می گیرنـد. از سـوی 
دیگـر ایـن امـکان نیـز وجـود دارد کـه بـه 
دلیـل اشـتغال در برخی از این مشـاغل در 
معـرض انـواع آسـیب های اجتماعـی قـرار 
بگیرنـد یـا با توجه بـه مردانه بـودن محیط 
چنیـن کارهایـی توانایـی رقابـت بـا مردان 
را نداشـته باشـند در نتیجـه موقعیت هـای 

چندانـی کسـب نمی کننـد. 
در حـال حاضـر فرهنـگ ما بـه برخی از 
مشـاغل از جملـه دسـت فروشـی حتـی در 
مـورد مـردان نگاه مثبتـی ندارد چه برسـد 
بـه زنانی کـه به دلیـل مشـکات اقتصادی 
بـه ایـن قبیـل کارها تـن می دهنـد. جالب 
اینجاسـت کـه دستفروشـی با وجود شـیوع 
و همـه گیـری گسـترده اش همچنـان جـز 
می شـود.  بنـدی  دسـته  کاذب  مشـاغل 
زنـان  از  زیـادی  تعـداد  حاضـر  حـال  در 
بـه  مشـغول  خیابان هـا  در  دسـتفروش 
کارنـد. ایـن زنـان به خوبـی دانسـته اند که 
خیابان هـا بـا توجـه بـه عمومی بـودن آنها 
محیـط امنـی بـرای فـروش اجنـاس آنـان 

خواهـد بـود. زیـرا یکـی از مسـائل بسـیار 
مهمـی کـه امنیت زنـان را در محیط کار به 
شـدت به خطر می انـدازد آزار های جنسـی 
صـورت گرفتـه علیه آنان اسـت. اگـر از این 
بعـد بـه قضیه نـگاه کنیم متوجه می شـویم 
زنـان دسـتفروش از طریق کار کـردن برای 
خـود و برخـورد نداشـتن بـا کارفرمـا دیوار 

امنـی بـرای خـود ایجـاد کرده اند. 
موجـب  کـه  مشـاغلی  بحـث  از  اگـر 
بزهـکاری در هـر دو جنـس مـرد و زن می 
شـود بگذریـم و نـگاه خـود را تنهـا متوجه 
و  سـنت  عـرف،  در  کـه  کنیـم  کارهایـی 
می شـوند  تلقـی  مردانـه  ایرانـی  فرهنـگ 
چنیـن  بـه  اشـتغال  ببینیـم  بایـد  آنـگاه 
حرفه هایـی چـه آثـار مثبـت و یـا منفی بر 
فـرد خانـواده و یـا جامعـه دارد. زنانـی کـه 
به مشـاغل سـخت یا مردانـه روی می آورند 

ویژگی هـای رفتـاری آن حرفـه را بـه خـود 
می گیرنـد. ایـن امـر باعـث می شـود فاصله 
آنهـا با جامعه و افراد و خانواده شـان بیشـتر 
شـود. کسـانی که در مشـاغل ایـن چنینی 
بـه کار گرفتـه می شـوند اغلـب بـا نگاه های 
سـرد و سـنگین و تلخـی از مـردم رو بـه 
مسـائلی  بـا  زنـان  مواجهـه  می شـوند.  رو 
حقوقـی  امـا  زیـاد  کاری  سـاعات  چـون 
پاییـن، توجـه کـم و اسـتفاده زیـاد از آنهـا 
می شـود  باعـث  نامتناسـب  شـغل های  در 
عـزت نفـس آنـان خدشـه دار و عرصـه بـر 
آنـان تنـگ شـود تـا جایی کـه در مقایسـه 
را  بـا مشـکات  مواجهـه  تـاب  مـردان  بـا 
نداشـته و بـه هنـگام رویارویـی بـا مسـائل 
سـخت و دشـوار احسـاس ناتوانـی و ضعف 
کننـد و توانایـی کمتـری برای نشـان دادن 

باشـند. شایسـتگی های خـود داشـته 

زنان در مشاغل مردانه
 يادداشت

میدان زنان

سيمين سلطانی نژاد 
هـوا خیلی سـرد اسـت. روسـری 
مشـکی اش را محکـم زیـر چانه اش 
دورش  را  لباس هایـش   . زده  گـره 
پیچیـده کـه کمتـر سـردش شـود. 
بسـاطش را در پیـاده رو پهـن کرده 
هـر  می فروشـد،  شـال  و  روسـری 
چنـد دقیقـه یک بـار بـه رهگذرانی 
کـه عبور می کنند چشـم مـی دوزد. 
هرکـدام برای او حکم یک مشـتری 
احتمالـی را دارند که باید نظرشـان 
را جلـب کند تا شـاید یک نفرشـان 
از او خریـد کننـد. اکثـر عابـران بـا 
شـاید  می شـوند  رد  تفاوتـی  بـی  
عـادت کرده انـد بـه دیـدن او. چـه 

یـا کـس  باشـد  او  فرقـی می کنـد 
انـد.  دسـتفروش  همـه  دیگـری. 
نگـران  بـا چشـم های  هـم  گاهـی 
بـه امتـداد قدم هـای رهگـذران زل 
می زنـد تا مبـادا ماموران شـهرداری 
خـرده دارایـی اش را بـا خـود ببرند. 
آن وقـت جـواب چشـمان منتظـر 
بـا  بدهـد؟  چـه  را  خانـه  اهـل 
نزدیـک شـدن عابـران صدایـش را 
بلنـد می کنـد تـا شـاید نگاه هـای 
بیشـتری را بـه خـود جلـب کنـد. 
شـال،  می گویـد:  بلنـد  صـدای  بـا 
فقـط  دارم،   جدیـد  روسـری های 
پنـج تومـن... . شـال و روسـری ها 
رو بـا دقتـی خـاص و خیلـی منظم 

کنـار هـم چیده. حسـابی سـردش 
شـده. صورتش از شـدت سرما قرمز 
شـده. بـه سـمتش مـی روم. صدای 
زن جوانـی را که در کنارم ایسـتاده 

می شـنوم:
ـ چهار تومن بدم؟

زن فروشـنده با پرخاشـگری چشـم 
غـره ای بـه زن مـی رود:

ـ نخیـر خواهـر. مگه مـن چقد روش 
رو هـر کـدوم  فوقـش  می خـورم؟  

تومن.  پونصـد 
زنی با عجله می گوید:

ـ این چند؟ 
کمـی کـه دورش خلـوت می شـود 

می پرسـم: 

ـ همیشه اینجا کار می کنید؟ 
ـ همیشه نه

ـ چند سالتونه؟
با بی حوصلگی می گوید 8ـ37

جـا خـوردم. خیلی جـوان تـر از آنی 
بـود کـه مـن فکـر می کـردم. جبـر 
زمانـه، سـختی زندگی و بـی پولی او 

را شکسـته کـرده بود. 
می افتـد.  دسـتانش  بـه  نگاهـم 
ناخن هایـش را الک زده. بـی اختیـار 
لبخنـد می زنـم علـی رغـم سـختی 
کارش بـه زیبایی دسـتانش هم فکر 

می کنـد.
ـ نمیخری؟

یکـی از شـال هایش را برمـی دارم و با 
احتیاط می پرسـم؟

ـ ازدواج کردین؟
با خنده می گوید.

ـ اومدی خواستگاری؟ 
نرم تر شده است. نزدیکتر می روم.

ـ شـوهرم چنـد سـاله زندانـه. منـم 
بایـد خـرج چهـار تـا بچـه رو بـدم

ـ زندان چرا؟
بـا چنـد ناسـزا کـه بـه همسـرش 

می گویـد: می دهـد 
حـاال  گرفتنـش.  بـود  قاچاقچـی  ـ 

می گـم قاچاقچـی فکـر نکنی چخبر 
اینقـد  بـود.  فـروش  خـرده  بـوده!!! 
خواسـتگار داشـتم نمیدونـم چی تو 
اقبالـم نوشـته بـودن زن ایـن شـدم. 
ـ بچه هاتـون چند سالشـونه؟ چیکار 

می کنن؟
شـاگرد  سالشـه.  نـوزده  پسـرم  ـ 

دختـرن  بقیـه  صافکاریـه. 
ـ راه درآمد دیگه ای ندارین؟

سـرما  ایـن  تـو  داشـتم  درآمـد  ـ 
میکـردم؟؟؟ مردمـو  التمـاس 

چشمهایش از اشـک پر می شود. در 
همان لحظه مشـتری از راه می رسد. 
گوشـه  بـا  را  اشـک هایش  سـریع 
روسـری پـاک می کنـد و به خودش 

مسـلط می شـود.
ـ کمتر حساب کن چند تا بردارم.

سـکوت می کنـم و بـه کاسـبی اش 
انـگار  خـودش  می شـوم.  خیـره 

کنـد. دل  درد  دارد  دوسـت 
ـ اینقـد گرونـی شـده. کرایـه خونـه 
کمرمـو شکسـته اگـه نیام روسـری 
بفروشـم شـبا گشـنه میمونیم. آخه 
مـن هیچ کاری بلد نیسـتم شـونزده 
نـه  سـالگی عروسـم کـردن دیگـه 
درسـی خوندم نـه کاری یـاد گرفتم. 

خـب حـاال باالخـره اینـم یـه کاریه 
دیگـه. کار کـه عـار نیـس. منم چنتا 
بچـه دارم بایـد یه طوری خرجشـونو 
در بیـارم. کارم کـه مـرد و زن نـداره. 
همیـن کـه یـه پولـی ازش در بیـاد 

خوبه. 
ـ همسرتون کی آزاد میشه؟

ـ نمیدونم. ایشاال که هیچوقت نشه.
ـ چرا؟ اذیتتون می کرد؟

ـ واهلل وضـع مـا وقتـی اون نباشـه 
خیلـی بهتـره. فقـط اسـمش مـرده. 
روزا تـا شـب می خوابیـد شـبا هـم 
مشـتریاش میومـدن در خونـه. یـه 
دفعـه با یکـی از مشـتریاش دعواش 
شـد فکـر کنـم همـون لـوش داد. 

چنـد مشـتری همزمان به سـراغش 
می آینـد و زن دسـتفروش ذوق زده 
می شـود و چشـمانش بـرق می زنـد. 
لبخنـد  بـا  و  می کنـد  مـن  بـه  رو 

می گویـد:
ـ قدمت خوبه  ها...

خداحافظـی  و  می زنـم  لبخنـد 
. می کنـم

از دور نگاهـش می کنـم. بـا زنـی که 
یـک سـاعت قبـل دیده بـودم خیلی 

می کرد.  فـرق 

رابطه كاهش باروری با اشتغال 
زنان در شيفت شب

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، بـر 
اسـاس تحقیقـات جدید ثابـت شـده، زنانی که 
در شـیف شـب فعالیـت مـی کننـد و همچنین 
افـرادی کـه در کار خـود مجبور به بلنـد کردن 
وسـایل سـنگین هسـتند، تخمک های کوچک 
تـر و ضعیف تری خواهند داشـت. پیـش از این، 
ارتبـاط مسـتقیم میان شـرایط و سـاعت کاری 
و درصـد بـاروری در زنـان ثابـت شـده بـود، اما 
این برای نخسـتین بار اسـت که مشـخص شده 
کارهـای جسـمانی سـنگین و شـب کاری مـی 
توانـد روی ظرفیـت فیزیکـی زنـان بـرای تولـد 
کـودک تاثیـر گذار باشـد. یـک تیـم تحقیقاتی 
آمریکایـی، اطاعـات بیـش از 400 زن کـه بـه 
مرکـز باروری ماساچوسـت مراجعه کـرده بودند 
را مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار دادنـد. ایـن 
زنـان بـه طور میانگین 35 سـال سـن داشـتند. 
محققـان، ذخیره تخمداِن )تعـداد تخمک هایی 
کـه زن دارد( افـراد یـاد شـده و همچنین میزان 
هورمـون هایـی که در اثر کاسـته شـدن میزان 
بـاروری، افزایـش می یابند را انـدازه گیری کرده 
و مـورد بررسـی قـرار دادنـد. آن هـا همچنیـن 
تعـداد تخمـک هـای بالـغ کـه قابلیـت تبدیـل 
شـدن بـه جنیـن دارنـد را نیـز مـورد شـمارش 
قـرار دادند. سـپس، اطاعـات به دسـت آمده را 
با شـرایط کاری هـر کدام از زنان، سـاعت کاری 
و میـزان سـختی شـغل آن ها مقایسـه نمودند. 
حـدود 40 درصـد از خانـم هـا گفتـه بودند که 
در محـل کار مجبـور بـه حمل بارهای سـنگین 
هسـتند، این در حالیسـت که یک پنجم از این 
زنـان به نیـروی جسـمانی باالیی بـرای کار نیاز 

داشـته است.

۹1 درصد از شركت 
كننده ها ساعت كاری 

نرمالی داشته اند
در نتیجـه ایـن تحقیق مشـخص شـد، زنانی 
کـه بـرای کار خـود باید فعالیت های جسـمانی 
سـنگین انجام دهنـد، ذخیره تخمکـی کمتری 
نسـبت به بقیه دارند. بلند کردن اشـیا سـنگین 
همچنین باعث کم شـدن تخمک های رسـیده 
و بالـغ نیز می شـود. این در حالی اسـت که اگر 
ایـن افـراد، عاوه بـر انجام کارهای سـنگین، در 
شـیف شـب هم کار کننـد، ذخیـره تخمکی آن 
هـا از آنچـه گفتـه شـد هم کمتـر خواهد شـد. 
زنـان بـا تعـداد محـدودی تخمـک بـه دنیا می 
آینـد کـه در طـول دوران زندگـی کاهـش مـی 
یابـد. عواملی همانند سـیگار کشـیدن می تواند 
موجـب تسـریع رونـد مرگ تخمک ها شـود. به 
همین خاطر اسـت که باروری در زنان سـیگاری 
کمتـر اسـت. در آخـر باید اشـاره کنیـم که این 
تحقیـق، تاثیـر منفـی و آسـیب رسـان کارهای 
سـنگین و شـیفت شـب را روی میزان بـاروری 
زنـان ثابـت کـرده، اما به طـور دقیق نمـی تواند 
دلیـل ایـن امـر را توضیـح دهد که بـه چه علت 

چنیـن اتفاقی روی مـی دهد.

راه اندازی خانه كسب و كار 
برای زنان آسيب ديده و 

سرپرست خانوار
پویـش مردمـی راه انـدازی خانه کسـب و کار 
برای زنان آسـیب دیده و سرپرسـت خانـوار آغاز 
بـه کار کرد. بـه گزارش خبرگـزاری مهر، پویش 
70 روزه »عیدانه اشـتغال هدیه دهیم« از سوی 
جمعیـت بیـداری، آگاهـی و رشـد )بـاور( برای 
ایجـاد کسـب و کار برای مـادران و زنان نیازمند 
طراحی شـده اسـت. براسـاس این گـزارش، این 
سـازمان مردم نهاد 10 سـال اسـت که هر سال 
در اسـفندماه، البسـه نـو و مـواد غذایـی بـرای 
کـودکان بـه عنـوان عیـدی فراهـم مـی کنـد. 
این موسسـه خیریه امسـال در نظـر دارد »خانه 
کسـب و کار بـاور« را به منظور حمایـت از زنان 
آسـیب دیده و سرپرسـت خانوار راه اندازی کند. 
بـرای ایـن اسـاس مـادران و زنـان آسـیب دیده 
اجتماعی عاوه بر خدمات مشـاوره و مددکاری، 
آمـوزش حرفه و هنر را بر اسـاس اسـتعداد خود 
دریافـت خواهنـد کرد. پـس از مدتی ایـن افراد 
در کارگاه هـای بـاور مشـغول بـه کار خواهنـد 
شـد. ایـن کارگاه هـا در فـاز اول خـود، در پنـج 
بخـش زیـورآالت، جعبه سـازی، سـفال و پتینه 
و خیاطـی و دسـت سـازه های چرمـی متمرکز 
اسـت.  ایـن پویش از همه مـردم نیکوکار دعوت 
کـرده اسـت تـا نذرهـای کوچـک خـود را بـه 
ایجـاد اشـتغال اختصاص دهند. کمپین امسـال 
بـا شـعار »سـرافرازی مـادران را به کودکانشـان 
هدیـه دهیـم«، از 20 دی مـاه شـروع بـه کار 
کـرده اسـت. پویشـی که پیشـگیری از آسـیب 

هـای اجتماعی را در دسـتور کار خـود دارد.

گفت و گوی »پیام ما« با یک زن دستفروش

نان آور خانه

خبر

افقی
1-نفوذ و رخنه - حاکم ظالم عراق در زمان عباسیان

2-شـهری در اسـتان گیان - واحد شـمارش گاو - کشوری 
آفریقایـی که پایتخت آن لیلونگوه اسـت

3-اسـب چاپـار - باریـک بینی - نوعـی حلوا - نمـاد زیبایی 
طبیعت

4-پـس ندانـی خسـیس - عقوبـت و مجـازات - نماد شـکل 
پذیری

5-در نجـاری فـراوان اسـت - مدت زندگانـی - معاون هیتلر 
- زیبـا و دلفریب

6-پرآب ترین رود جهان - بهره مند - نشانه مفعولی
7-امر به نشستن - نوعی معامله

8-پوشاننده - دزد سرگردنه - عجز و التماس
9-پرند ه ای شبیه مرغابی - بصیر

10-خرس آسمانی - از جزایر یونان - چیره شونده
11-مرد سـنگ انـداز - نوعی مدل مو - پایان بازی شـطرنج 

- سازمان جاسوسی آمریکا
12-سپر - اثری از ماکسیم گورکی - چوب خوشبو

13-عامت جمع در فارسی - روییدنی سر - اهلی - نصف
14-نام اصلی چنگیزخان مغول - نفقه - شـهری در اسـتان 

شرقی آذربایجان 
15-کارگردان فیلم غرامت مضاعف - آحاد در ریاضی

عمودی
1-هدایت گر - فیلمی از حمیدرضا صاحمند

2-کشنده بی صدا - خجستگی و مبارکی - رسوایی
3-سرپرسـت و قیـم - خـار و خـس - نفس سـوزناک - آزاد 

رها و 
4-جای فشنگ در اسلحه - فتوکپی خشک - نوعی ساعت

5-ایـن سـوره بعـد از سـوره تکاثر و قبل از سـوره فیـل و در 

مکـه در سـال 2 بعثـت نـازل شـد ه اسـت - چهـره - نوعی 
اسـباب بـازی قدیمی

6-آزاده - دشت - وسیله کمک حرکتی اطفال - رمق آخر
7-دارای گنجایش - کفش

8-باالتر از کشیش - ماه شب اول - شتاب کننده
9-نام دیگر گیاه شاهی - یاغی

10-صـدای کلفـت - سـپهر و فلـک - خزنده خـوش خط و 
خـال - صدمتـر مربع

11-گریه و زاری - اضطراب - باغ
12-زرد انگلیسی - کوشش - کشوری در اقیانوسیه

13-کام تعجـب زنانـه - همبـازی پـت - خدای آغـاز زمان 
یونانیان - پادشـاه

14-مات مزده و عزادار - بستر - نت چهارم موسیقی
15-سناریو - نام قدیم بر ج میاد
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سیمین سلطانی نژاد



عکس: یاسر خدیشی

زندان متعفن تَن بوی رهایی میدهد

خوب میدانم که آزادی نزدیک است

عکس نوشت

رونمایی

جشن امضا و ديدار با عليرضا روشن
همراه با رونمایی چاپ نهم ” کتاب نیست ”

چهارشـنبه 4 اسـفند/ سـاعت : 17 الـی 19/ مکان: شـهر 
فرهنـگ - بیـن بهمنیـار 24 و علـی ضیاء

خبر

آخرين وضعيت
 پرونده بدهكار بزرگ نفتی

مشـاور وزیـر نفـت و مسـئول پیگیـری مطالبـات وزارت درباره 
دسـتگیری همدسـت بابک زنجانی در خارج از کشـور و پیشـرفت 
در پرونـده بدهـکار بـزرگ نفتـی، گفـت: بازجویی از شـریک بابک 
زنجانـی آغـاز شـده اسـت و دسـتگیری وی بـه طـور قطـع در 

رسـیدگی بـه پرونـده موثـر خواهـد بود.
بـه گـزارش ایرنا، اصغر هندی در باره پیشـرفت در اخذ مطالبات 
از بابـک زنجانـی پـس از ابـاغ حکـم اعـدام، افـزود: همچنـان 
پیشـرفتی نداشـته و در وضعیت سـابق قرار دارد. وی درباره میزان 
طلـب هـای اخـذ شـده از وی نیـز گفـت: بـه همـان میزانـی کـه 
امـوال در ایـران داشـته، دریافت شـده که کمتر از حـدود 20 هزار 
میلیـارد ریـال اسـت. بدهـکار بـزرگ نفتی، بارهـا وعـده پرداخت 
بدهـی هنگفـت خـود را مطـرح کـرده، اما ایـن وعده هـا هیچگاه 
محقق نشـده اسـت. وزارت نفت، در اواسـط دی ماه امسـال اعام 
کرده بود: بدهی بابک زنجانی با احتسـاب سـود و خسـارت تاخیر 
، سـه میلیارد و 800 میلیون دالر شـده اسـت. بابک زنجانی بارها 
تحریـم هـا را بـرای طفـره رفتـن از پرداخـت بدهـی بهانـه کـرده 
بـود امـا بـا توجـه بـه رفـع تحریم هـا، دیگـر بهانـه ای بـرای فرار 
از پرداخـت بدهـی خـود نـدارد. خـودداری این متهـم در پرداخت 
مطالبـات سـبب شـده اسـت امـوال وی بـه مزایـده گذاشـته تـا 
بخشـی از بدهـی وی تسـویه شـود؛ هـر چند کـه گفته می شـود 
اموالـش حداکثر 500 تا 600 میلیون یورو از بدهی وی را پوشـش 
می دهد. در سـه سـال گذشـته زنجانی و شـرکایش، بارها باهدف 
ایجـاد فرصـت بـرای خـود و وقت کشـی اعام کـرده انـد در بانک 
هـای داخلـی و خارجـی، مبالـغ ارزی کانـی را در اختیـار دارند و 
حاضرنـد بابـت بدهی خود آن مبالـغ را در اختیـار وزارت نفت قرار 
دهنـد. آنهـا، هـر بـار نیز بـا معرفی یـک بانـک خارجی بـه وزارت 
نفـت و مسـئوالن بانک مرکـزی، خواهان وصول مطالبات شـرکت 
ملـی نفـت ایـران از آن محـل شـده انـد. که البتـه پس از بررسـی 
بانـک مرکـزی، واهـی بـودن ادعـای بابـک زنجانـی و خالـی بودن 
حسـاب های معرفی شـده، آشـکار شـده اسـت. تازه تریـن تحول 
در پرونده بابک زنجانی، بازداشـت یکی از شـرکای مهم وی »ع.ز« 
در دی مـاه امسـال در یکـی از کشـورهای آمریکای مرکزی اسـت 
کـه بـه مقـام هـای قضایی کشـور تحویل شـد. این متهم، پیشـتر 
در مالـزی شناسـایی شـد امـا توانسـته بـود بـه آمریـکای مرکزی 
متـواری و مخفـی شـود. گفته مـی شـود بازجویی از ایـن فرد می 
توانـد سـرنخ هایـی را درباره سرنوشـت محموله های نفتـی واگذار 

شـده بـه بابـک زنجانی آشـکار کند.

 اطالعات

سکه

12,030,000 ريال طرح جديد

11,770,000 ريال طرح قديم 

6,360,000 ريال نيم سكه 

3,410,000 ريال ربع سكه 

2,130,000 ريال يک گرمی

طال

1,154,420 ريال هر گرم طالی 18 عيار

1,53۹,۹20 ريال هر گرم طالی 24 عيار

ارز

38,2۹0 ريال دالر آمريكا

41,640 ريال يورو

10,670 ريال درهم امارت

5,780 ريال  يوآن 

48,500 ريال پوند

خودرو

سمند LX  30,2۹8,000 تومان

رانا LX  33,38۹,000 تومان

ويتارا دنده ای كالس 5  125,018,000 تومان

سايپا SE 111     20,۹26,000 تومان

75,826,000 تومان كيا سراتو دنده ای 

برليانس H230   38,۹50,000 تومان

ليفان X50  48,۹00,000 تومان

81,۹00,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

4 تا 17/نيمه ابری امروز

6 تا 16/بارانی فردا

ویژه

كرمان كنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـام مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری

صفحه آرایی: علی اکبرزاده   
طراحی نامواره: محمد خضری مقدم         مدیر اجرایی: مریم شمس

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر تحریریه: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر صفحه تکنولوژی: آرین اسدی

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد
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زندگـی  در  لحظاتـی  همیشـه 
انسـان  بـرای  کـه  دارد  وجـود 
اوضـاع  و  نبـوده  خوشـایند 
نیسـت  بـر وفـق مـراد  به اصطـاح 
و تقریبـاً می تـوان گفـت کـه هیـچ 
فـردی از ایـن تجربه در امـان نبوده 
فشـارهای  کـه  لحظاتـی  اسـت. 
هیجانـی بـه حدی رسـیده که تمام 
کارکردهـای طبیعـی فـرد را تحـت 
تغییـرات  و  می دهـد  قـرار  تأثیـر 
فـرد  روانـی  و  در حـاالت روحـی  
،کـه  می شـود  نگران کننـده  وقتـی 
طبیعـی  رونـد  کـرده  ناتـوان  را  او 

کنـد. مختـل  را  زندگـی اش 
روانـی  و  روحـی  مشـکات 
و  زندگـی  تغییـرات  به واسـطه ی 
وهـم  هیجانـی  فشـارهای  افزایـش 
در  مؤثـر  عوامـل  افزایـش  چنیـن 
ایجاد آن ها، شـیوع بیشـتری نسبت 

اسـت. پیداکـرده  گذشـته  بـه 
منتشرشـده  آمارهـای  از  بعضـی 
بیـان می کنـد کـه از هـر ده نفـر، 
سـه نفـر در جامعـه مشـکل روحی 
و روانـی دارنـد کـه بی توجهـی بـه 
بسـیاری از ایـن مشـکات صدمات 
فـرد  روان  بـه  را  جبران ناپذیـری 
میزنـد.و می توانـد همـه ی جوانـب 
زندگـی او را تحـت تأثیـر قـرارداد؛ 
مثـًا می توانـد بـرای فرد مشـکات 

شـغلی ، ارتباطـی ، تغذیـه ای و یـا 
بیمـاران  آورد.  وجـود  بـه  خـواب 
افسـرده یکی از نمونه هایی هسـتند 
کـه بـه دلیـل بیمـاری روحـی خود 
تغذیـه  و  خـواب  مشـکات  دچـار 

می شـود.
بیماری روانی مزمن 

مشـکات  تشـدید  صـورت  در 
درمـان  وعـدم  روانـی  و  روحـی 
به موقـع آن هـا ایـن امـکان وجـود 
دارد کـه فـرد دچـار بیمـاری مزمن 
طیـف  انتهـای  کـه  شـود  روانـی 
اسـت. عبـاس  روانـی  بیماری هـای 
بهزیسـتی  مدیـرکل  زاده  صـادق 
اسـتان کرمـان در رابطـه بـا تعریف 
»پیـام  بـه  مزمـن  روانـی  بیمـاری 
مـا« گفت:»بیمـار روانـی مزمـن به 
گروهـی از بیمـاران اطاق می شـود 
کـه به تشـخیص پزشـک متخصص 
بـه بسـتری در  نیـاز  در سـه دوره 
مراکـز درمانـی پیداکرده انـد. صادق 
زاده افزود: »متأسـفانه شـاهد شیوع 
مشـکات روحی و روانـی در جامعه 
هسـتیم. بر اسـاس نظر کارشناسان 
40 درصـد افـراد مراجعه کننـده بـه 
روحـی  مشـکل  درمانـی  سیسـتم 
شـکایت  بـا  ولـی  دارنـد  روانـی  و 
از  و  می کننـد  مراجعـه  جسـمی 
دچـار  هـم  درصـدی  گـروه  ایـن 

بیمـاری روانـی مزمـن شـده و در 
مراکـز نگهداری می شـوند.در مراکز 
نگهـداری بیمـاران روانـی مزمن به 
نگهـداری«  و  »مزمـن  کلمـه ی  دو 
بایـد توجـه ی ویـژه ای شـود؛ یعنی 
بیمارانـی در این مرکز بسـر می برند 
و  داشـته  بسـتری  دوره  سـه  کـه 
آن هـا  نگهـداری  تـوان  خانواده هـا 
درمـان  مراکـز  ایـن  در  ندارنـد.  را 
بیمارانـی  بلکـه  نمی گیـرد  صـورت 
کـه تحت درمـان هسـتند نگهداری 

می شـود.«  
مرکز نگهداری بیماران روانی، 

گلستان سالمت 
مرکـز گلسـتان سـامت یکـی از 
مراکـز نگهـداری از بیمـاران روانـی 
مزمـن در کرمـان اسـت؛ کـه 210 
زن  و  مـرد  مزمـن  روانـی  بیمـار 
داخـل آن زندگـی می کنند.حیـاط 
بـزرگ و پردرخـت اسـت. وارد کـه 
می شـوی زنـان بیمـار چشـم انتظار 
بالباس هـای زرد و صورتـی گل دار، 
توجـه ات را جلـب می کننـد آن هـا 
گلهـای هسـتند کـه ایـن بوسـتان 
را آذیـن زده انـد. اینجـا بـه نحـوی 
را  انتظـارش  کـه  اسـت  سـاکت 
نخواهـی داشـت. انگار بـه زنانی که 
نزدیـک هـم نشسـته اند، گفته شـده 
می آینـد  دیدارتـان  بـه  کـه  بـود 

ومهمـان داریـد.و آن هـا چشـم به راه 
تنهایی شـان  از  تـا  بودنـد  مهمانـی 
بـا او بگوینـد و کسـی را بیابنـد تـا 
آن هـا  دهـد.  پاسـخ  را  سامشـان 
انسـان هایی  روانـی هسـتند  بیمـار 
ای  قابل توجـه  مقـدار  روزانـه  کـه 
شـاید  و  می کننـد  اسـتفاده  دارو 
نگهداری شـان در بسـیاری از موارد 
بـه  و  باشـد  غیرممکـن  خانـه  در 
حضـور لحظه به لحظـه ی متخصـص 
دارنـد؛  احتیـاج  خودشـان  برکنـار 
بـا  ارتبـاط  ایجـاد  بـه  و همچنیـن 
دیگـران به شـدت نیـاز دارنـد ایـن 
رامـی تـوان از سـام و خوش آمـد 
آن هـا  گویـی هـای پشـت سـرهم 
اول  سـالن  فهمیـد.  و  کـرد  حـس 
فضایـش  اسـت.  زنـان  مخصـوص 
تداعـی  ذهـن  در  را  بیمارسـتان 
می کنـد. اکثـر زنانـی کـه در ایـن 
مرکـز سـکونت دارنـد بیرون سـالن 
اسـتقبال  بـه  انـگار  نشسـته اند. 
بـه  کـه  بودنـد  آمـده  مهمانـی 
مرهمـی  آن هـا  عمیـق  دردهـای 
اتاق هایـی  سـالن  طـرف  شـود.دو 
اسـت که بـا اسـم گل هـا نام گذاری 
شـده اند اتاق هایـی بـا چهار یـا پنج 
دلتنگـی  از  زنـان  از  تخت.بعضـی 
هایشـان می گفتنـد و اینکه دلشـان 
و  برگردنـد  خانـه  بـه  می خواهـد 

گزارش »پیام ما« از یک مرکز نگهداری بیماران روانی در کرمان

روان های زخمی
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هسـتند. خانـواده  دلتنـگ  چقـدر 
پیغـام  عزیزانشـان  هابـرای  بعضـی 

می دادنـد. 
هزینه های بیماران بسیار زیاد 

است 
فاطمه عامری یکی از سرپرسـتان 
»ایـن  ما«گفـت:  »پیـام  بـه  مرکـز 
مراکـز  بهتریـن  از  یکـی  مرکـز 
کشـور  سـطح  در  روانـی  بیمـاران 
هنـوز  مـا  بااین وجـود  امـا  اسـت؛ 
مشـکات زیادی داریـم. هزینه های 
و  اسـت  زیـاد  بسـیار  بیمـاران 
داروهـای که اسـتفاده می شـود هم 
بسـیار گـران هسـتند. داروهایی که 
باعـث  می کننـد  مصـرف  بیمـاران 
می شـود  اشتهایشـان  افزایـش 
مـواد  تهیـه  هزینه هـای  بالطبـع 
خوراکـی هـم در مرکز بـاال می رود. 
ایـن مقدار خیلی بیشـتر از یارانه ای 
اسـت کـه از طـرف بهزیسـتی بـه 
می گیرد.البتـه  تعلـق  بیمـار  هـر 
از  خوبـی  خیلـی  کمک هـای  مـا 

به طـور  داریـم  خیریـن  طـرف 
نـذر  کـه  هسـتند  خیرینـی  مثـال 
افطـار خـود را بـرای ایـن بیمـاران 

می آورنـد.«
صـادق زاده مدیـرکل بهزیسـتی 
بـه  اینکـه  بابیـان  کرمـان  اسـتان 
هـر بیمـار روانـی مزمـن از 400 تـا 
یارانـه  مـاه  در  تومـان  هـزار   550
تعلـق می گیـرد خاطرنشـان کـرد:» 
کـه هزینه های ایـن بیماران بسـیار 
زیاد اسـت این یارانـه مقدار کمی از 
هزینـه ای آن هـا را پوشـش می دهد 
را  مرکـز  ایـن  هزینه هـای  بقیـه ی 
خیریـن می پردازند.حتـی این مرکز 
هـم بـه دسـت خیرین ساخته شـده 
اسـت ویکـی از مجهزتریـن مراکـز 

اسـت.« ایران 
دل تنگی های عمیق

سـالن مـردان هـم طـرف دیگـر 
هم چشـم  آن هـا  اسـت  حیـاط 
عامـری  بودنـد.  مهمـان  انتظـار 
ایـن  در  زنـان  نگهـداری  گفـت:» 

اسـت  مـردان  از  سـخت تر  مرکـز 
زنان حسـاس ترند و بیشـتر افسـرده 
می شـوند.هرچند ما تمام تاشـمان 
شـوند  سـرگرم  کـه  می کنیـم  را 
و در خـود فـرو نرونـد. بسـیاری از 
لباس هایـی  اینجـا  سـاکن  زنـان 
خودشـان  را  می پوشـند  کـه 
می دوزنـد حتـی تعـدادی از آن هـا 
پتـه دوزی می کننـد ولـی بـا همه ی 
دل تنـگ  گاهـی  فعالیت هـا  ایـن 
می شـوند . به طورکلـی ایـن گروه از 
بیمـاران مراقبت زیـادی می خواهند 
حتـی بـرای حمـام کـردن و نظافت 
نیازمنـد کمـک هسـتند. شـخصی 

درنتیجه مرکز بایـد مراقبین زیادی 
را در اختیـار داشـته باشـد و ایـن 
ایـن  مشـکات  از  یکـی  موضـوع 

اسـت.« مرکـز 
همیشـه  مزمـن  روانـی  بیمـاری 
به صـورت یک رونـد پیوسـته اتفـاق 
داردیـک  امـکان  گاهـی  نمی افتـد 
حادثـه مثـل تصـادف و ضربـه بـه 

سـر این مشـکل را بـه وجـود آورد. 
اینجـا خانـه ی کسـانی اسـت که به 
دلیـل مشـکلی کـه دارند متأسـفانه 
حتـی  و  طـرد  جامعـه  از  گاهـی 
نادیـده گرفتـه می شوند.کسـانی که 
نیازمنـد توجـه وهم دلـی خانواده ها 
از  هسـتند.  خـود  وطنـان  وهـم 
همـه  می شـوی  رد  کـه  کنارشـان 
لبخنـد می زننـد می توانـی  تـو  بـه 
ازاینجـا خاطره ی لبخندهـای آن ها 
را سـوغات ببـری. انـگار می خواهند 
یـادت بمانـد کـه مـا تنهاییـم کـه 
همدلی تـان  و  یـاری  نیازمنـد  مـا 
هسـتیم. از مرکز گلسـتان سـامت 
کـه بیـرون می آمدیم، یک قسـمتی 
از ذهنمـان بـرای همیشـه خانـه ی 
آدم هایـی شـد کـه در آنجـا زندگی 
می کنند.انسـان هایی کـه بـا توجـه 
بیشـتر هم نوعـان راحت تـر زندگی 

خواهنـد کـرد.
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صدیقـه  تولـد  سـال روز  دیـروز 
 )روح انگیـز( سـامی نژاد اولین بازیگر 
زن تاریـخ سـینمای ایران بود که در 
فیلـم ”دختـر لـر” نقش آفرینی کرد 
و از قضـای روزگار هـم اسـتانی مـا 
هـم بـود و بهانـه ای داد تا سـرویس 
سـفر تمرکز خـود را بـر روی بانوان 
بگـذارد. اگر به خاطر داشـته باشـید 
مدت ها پیش سـرویس سـفر پیام ما 
بـا عاطفه دادرس مصاحبـه ای انجام 
داد، مسـاله ای کـه دادرس را تبدیل 
سـرویس  مصاحبـه ی  سـوژه ی  بـه 
سـفر پیام مـا کـرده بـود تنهـا سـفر 
کـردن بـود چـرا کـه او هشـت هزار 
کیلومتـر را پشـت فرمـان اتومبیـل 
از  و  بـود  نشسـته   شـخصی اش 
زادگاهش رشـت تا شـهر مـا کرمان 
را وجـب به وجب خـودش رانندگی 
کـرده بـود و بـا مـردم تمـام ایـن 
برقـرار  رابطـه  نزدیـک  از  مناطـق 
بـوده  ایـن  بـود و سـعی اش  کـرده 
کـه بـا رسـوم، عـادات، لهجه هـا و 
آشـنا  مختلـف  مـردم  گویش هـای 

را  ایران گـردی  تقریبـا  و  بشـود 
و  بکنـد  مردم شناسـی  هزینـه ی 
بسـیار هـم از انتخابی کـه کرده بود 
راضـی بـود، تـا جائـی کـه می گفت 
مسـیر  ایـن  شـهرهای  بیشـتر  در 
مهمان نـوازی  و  مهربـان  مـردم  بـا 
می کنـم  احسـاس  و  شـده ام  آشـنا 
نـه  ایـن شـهرها  همـه ی  در  حـاال 
تنهـا دوسـتانی خـوب و محتـرم که 
و  مهربـان  بسـیار  دارم  خانـواده ای 
دوست داشـتنی. وی در مصاحبه اش 
از  کـه  کـرد  توصیـه  دیگـران  بـه 
کل  در  و  نترسـید  کـردن  سـفر 
سـفر یـک چیـز لوکـس نیسـت که 
فقـط عـده ی خاصـی بتواننـد از آن 

برخـوردار باشـند.
شـخص  داریـم  قصـد  امـروز 
دیگـری را بـه شـما معرفـی کنیـم، 
نـام  بـه  سـوار  دوچرخـه  دختـری 
زمینه هـای  در  کـه  هاشـمی  سـارا 
و  کوهنـوردی  نـوردی،  غـار 
دوچرخه سـواری کوهسـتان فعالیت 
می کـرده و متاسـفانه بـه واسـطه ی 

آسـیبی کـه در کوهسـتان می بینـد 
بـه سـایکل توریسم)گردشـگری بـا 
دوچرخـه( روی مـی آورد و در حـال 
حاضـر سـفری را بـه سراسـر ایـران 
آغـاز کـرده و امیدواریـم در اسـتان 
در  و  باشـیم  وی  میزبـان  کرمـان 
میانـه ی ایـن سـفر دور ایـران بـود 
کـه توانسـتیم بـا او تمـاس بگیریـم 
وی دربـاره ی چرایـی گرایش اش به 

می گویـد: سایکل توریسـم 
بـا  نزدیکـی  رابطـه ی  کا  مـن 
احسـاس  همیشـه  و  دارم  طبیعـت 
می کـردم طبیعـت مرا صـدا می کند 
و می خواهـد کـه بـه سـمتش بـروم 
حس اکتشـاف و پاسـخ دادن به این 
میـل درونـی آنقـدر قـوی بـود کـه 
بقیـه ی ترس هـا را فرامـوش کـردم 
و یـک روز بـا خـودم حسـاب کردم 
و دیـدم برنامه های بعـدی زندگی ام 
در گـروی این اسـت که یکسـری از 
کارهـا را بـرای خودم انجـام بدهم و 
بـه قول معـروف بـه خـودم بدهکار 
نباشـم و از این بیشـتر می ترسـیدم 

کـه یـک روز چشـمانم را بـاز کنـم 
زندگـی  از  نوعـی  درگیـر  ببینـم  و 
هسـتم کـه ایـده آل مـن نیسـت، تا 
از شـروع کـردن این سـفر بترسـم.

 از خود سـفر، جاده و كال تنها 
بودن سـوار بـر يـک دوچرخه 

توی جـاده نمی ترسـيدی؟
در  روانـی  نظـر  از  کسـی  اگـر 
آمـاده ی  کـه  باشـد  مرحلـه ای 
مسـلما  نباشـد  سـفری  اینچنیـن 
احسـاس  مـن  ولـی  می ترسـد 
رسـیده  سـفرم  زمـان  می کنـم 
فکـر  بـد  اتفاقـات  بـه  حتـی  و 
دارم  اعتقـاد  کـه  چـرا  نمی کـردم 
کـه بـه قـول معـروف از هـر دسـت 
بـدی با همـون دسـت می گیـری و 
مـن هـم هرچنـد آدم خیلـی خوبی 
بـه  آزاری  امـا  نیسـتم )می خنـدد( 
کسـی نرسـاندم و در واقع به نحوی 
بـا خـودم کنـار آمـدم و بـا امیـد به 
و  گفتـم  بسـمه اللهی  بهترین هـا 

شـدم. راهـی 
و جالـب اینجاسـت کـه همه چیز 

مصاحبه ی اختصاصی پیام ما با سارا هاشمی سایکل توریست

 اگر به جامعه اعتماد کنیم امنیت هست
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خـود به خود برای من درسـت شـد 
و کوچکتریـن مشـکل و یـا سـختی 
هـم بـرای مـن پیـش نیامـد البتـه 
خـوب  کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد 
و  نمی کنـم  هـم  احتیاطـی  بـی 
زمان بنـدی مسـیرهایم همیشـه بـه 
گونـه ای اسـت که یک سـاعت مانده 
بـه جایـی  تاریـک شـدن هـوا  بـه 
اگـر  کـه  برسـم  شـب مانی  بـرای 
دوچرخـه پنچـر شـد و یـا حادثه ای 
وقـت  یک سـاعت  افتـاد  اتفـاق 
کـه  هرچنـد  البتـه  باشـم.  داشـته 
آنچنـان هماهنگی هم قبل از سـفر 
انجـام نـداده بـودم امـا هـال احمر 
کمک هـای زیـادی بـه مـن کردنـد 
در  ورزشـی  خوابگاه هـای  یـا  و 
اختیـارم گذاشـته اند و در مـواردی 

هـم مهمـان دوسـتانم بـودم.
كيفيـت  در  جنسـيت  آيـا   
مسـافرت بـا دوچرخه سـهمی 
پسـر  مثـال  بـرای  دارد؟ 
بـودن امتيـاز خاصـی بـه آنها 

؟ هـد می د
در واقـع فرقـی نمی کنـد حداقل 
هیـچ  حجـاب  کـه  مـن  بـرای 
رعایـت  بـا  و  نیـاورده  محدودیتـی 
تمـام موازیـن قانونی و عـرف رکاب 
می زنـم و فکر می کنم عـده ای روی 
مشـکات زوم می کننـد تـا کاری را 

انجـام ندهنـد، ما در کشـور بسـیار 
می کنیـم  زندگـی  غنـی  و  زیبـا 
آنچـان  هـم  سـواری  دوچرخـه  و 
بدنـی  قـدرت  و  نـدارد  هزینـه ای 
زیـادی هـم نمی طلبد و کافی اسـت 
کـه شـروع کنیـم و اولیـن قـدم را 

برداریـم.
نظـر  از  بيشـتر  منظـورم   

بـود. امنيـت 
در واقـع جالـب اینجاسـت حتـی 
یـک مـورد بـرای مـن پیـش نیامد 
کـه کوچکتریـن تجربـه ی بـدی را 
کوچک تریـن  یـا  و  باشـم  داشـته 
بـه  همـه  و  ندیـدم  بی احترامـی 
مهمان نـواز  و  مهربـان  شـدت 
پلیـس  بـار  چنـد  فقـط  و  بودنـد 
مـرا متوقـف کـرد و آن هـم از سـر 
نگرانـی و کنـج کاوی بـود و بیشـتر 
سـواالتی داشـتند مثل چطور سـفر 
می کنـی؟ و یـا اینکـه نمی ترسـی؟ 
از مـن  و معمـوال هـم هـر کـس  
می پرسـد نمی ترسـی؟ می گویـم از 
چـه کسـی بایـد بترسـم؟ از شـما؟ 
و جـواب مي شـنوم : نـه از جامعـه، 
و می گویـم بقیـه هـم انسـان هایی 
هسـتند مثـل شـما، جامعه را مـن و 
شـما سـاختیم، و خـود کسـی کـه 
سـوال کـرده بـه گونـه ای شـرمنده 
هرچـه  کـه  دریافتـه ام  می شـود. 

و  کنـی  اعتمـاد  مـردم  بـه  بیشـتر 
بـرای آنهـا ارزش قائـل باشـی آنهـا 
هـم به تو بیشـتر اعتمـاد می کنند و 
ارزش قائل می شـوند. من احسـاس 
می کنـم ایـن تـرس را خـود مـا بـه 
وجـود آورده ایـم، من کـه جز خوبی 
چیـزی از مـردم عزیـز و مهربان مان 

ندیـدم.
   هزينه هـای سـفر تـا اينجـا 

بـوده؟ چطور 
در واقـع هیـچ، شـما به هـر حال 
تـوی شـهر خودتـان هم که باشـید 
صبحانـه و ناهـار و شـام می خوریـد 
و دقیقـا همین وعده هـای غذایی را 
در طـول سـفر داریـد و کافی اسـت 
مقـداری مـواد غذایـی و یـک اجاق 
کوچـک بـه همراه داشـته باشـید تا 
همـان آشـپزی کـه در آشـپزخانه 
دل  در  این  بـار  می دهیـد  انجـام 
طبیعـت و بـا داشـتن مناظر بسـیار 
زیبـا انجـام بدهیـد کـه  البتـه مـن 
در طول سـفر اشـتهایم را از دسـت 
داده ام و کم تـر غـذا می خـورم کـه 
بایـد  و  اسـت  اشـتباهی  کار  ایـن 
کـه  انـرژی  واسـطه ی  بـه  حتمـا 
مصـرف می کنیـد غـذای مناسـبی 
هیـچ  بـه  و  همیـن  بخوریـد  هـم 
وجـه رژیم غذایی پیچیـده ای درکار 

. نیست

بانـوان  از  نفـر  چنـد   
را  كشـور  توريسـت  سـايكل 

؟ سـيد می شنا
مـن تعداد زیادی را نمی شناسـم، 
در  زیـادی  خانم هـای  چنـد  هـر 
طـول ایـن سـفر بـا مـن صحبـت 
کردنـد و همه به شـدت ابـراز عاقه 
کردنـد و گفتنـد مـا هـم بـه زودی 
آشـنایی  مسـلما  می کنیـم  شـروع 
کا  و  توریسـم  سـایکل  بـا  زنـان 
رفتـن آنهـا بـه سـمت ورزش رشـد 
صعـودی خواهـد داشـت و امیدوارم 
کـه سـرعت بیشـتری هـم بگیـرد 
پیـش  سـال ها  کـه  دارم  یـاد  بـه 
اصفهـان  خیابان هـای  از  یکـی  در 
بـه سـمت مـن آجـر و سـنگ پرت 
کردنـد امـا اآلن مردم کامـا احترام 
وقتـی  فکـر می کنـم  و  می گذارنـد 
احتـرام می گـذاری  مـردم  بـه  کـه 
و اعتمـاد می کنـی و بـا عملـت بـه 
آنهـا می گویـی: شـما آنقـدر خـوب 
و قابـل اعتمـاد هسـتید کـه من به 
بـه شـما  اعتمـادی کـه  واسـطه ی 
دارم حتـی تنهایـی سـفر می کنـم 
احتـرام  کـه  کسـانی  نتیجـه  در  و 
هـم  خودشـان  دیده انـد  اعتمـاد  و 
دقیقـا بـا احتـرام و اعتمـاد رفتـار 

. می کننـد
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صدیقـه  تولـد  سـال روز  دیـروز 
 )روح انگیـز( سـامی نژاد اولین بازیگر 
زن تاریـخ سـینمای ایران بود که در 
فیلـم ”دختـر لـر” نقش آفرینی کرد 
و از قضـای روزگار هـم اسـتانی مـا 
هـم بـود و بهانـه ای داد تا سـرویس 
سـفر تمرکز خـود را بـر روی بانوان 
بگـذارد. اگر به خاطر داشـته باشـید 
مدت ها پیش سـرویس سـفر پیام ما 
بـا عاطفه دادرس مصاحبـه ای انجام 
داد، مسـاله ای کـه دادرس را تبدیل 
سـرویس  مصاحبـه ی  سـوژه ی  بـه 
سـفر پیام مـا کـرده بـود تنهـا سـفر 
کـردن بـود چـرا کـه او هشـت هزار 
کیلومتـر را پشـت فرمـان اتومبیـل 
از  و  بـود  نشسـته   شـخصی اش 
زادگاهش رشـت تا شـهر مـا کرمان 
را وجـب به وجب خـودش رانندگی 
کـرده بـود و بـا مـردم تمـام ایـن 
برقـرار  رابطـه  نزدیـک  از  مناطـق 
بـوده  ایـن  بـود و سـعی اش  کـرده 
کـه بـا رسـوم، عـادات، لهجه هـا و 
آشـنا  مختلـف  مـردم  گویش هـای 

را  ایران گـردی  تقریبـا  و  بشـود 
و  بکنـد  مردم شناسـی  هزینـه ی 
بسـیار هـم از انتخابی کـه کرده بود 
راضـی بـود، تـا جائـی کـه می گفت 
مسـیر  ایـن  شـهرهای  بیشـتر  در 
مهمان نـوازی  و  مهربـان  مـردم  بـا 
می کنـم  احسـاس  و  شـده ام  آشـنا 
نـه  ایـن شـهرها  همـه ی  در  حـاال 
تنهـا دوسـتانی خـوب و محتـرم که 
و  مهربـان  بسـیار  دارم  خانـواده ای 
دوست داشـتنی. وی در مصاحبه اش 
از  کـه  کـرد  توصیـه  دیگـران  بـه 
کل  در  و  نترسـید  کـردن  سـفر 
سـفر یـک چیـز لوکـس نیسـت که 
فقـط عـده ی خاصـی بتواننـد از آن 

برخـوردار باشـند.
شـخص  داریـم  قصـد  امـروز 
دیگـری را بـه شـما معرفـی کنیـم، 
نـام  بـه  سـوار  دوچرخـه  دختـری 
زمینه هـای  در  کـه  هاشـمی  سـارا 
و  کوهنـوردی  نـوردی،  غـار 
دوچرخه سـواری کوهسـتان فعالیت 
می کـرده و متاسـفانه بـه واسـطه ی 

آسـیبی کـه در کوهسـتان می بینـد 
بـه سـایکل توریسم)گردشـگری بـا 
دوچرخـه( روی مـی آورد و در حـال 
حاضـر سـفری را بـه سراسـر ایـران 
آغـاز کـرده و امیدواریـم در اسـتان 
در  و  باشـیم  وی  میزبـان  کرمـان 
میانـه ی ایـن سـفر دور ایـران بـود 
کـه توانسـتیم بـا او تمـاس بگیریـم 
وی دربـاره ی چرایـی گرایش اش به 

می گویـد: سایکل توریسـم 
بـا  نزدیکـی  رابطـه ی  کا  مـن 
احسـاس  همیشـه  و  دارم  طبیعـت 
می کـردم طبیعـت مرا صـدا می کند 
و می خواهـد کـه بـه سـمتش بـروم 
حس اکتشـاف و پاسـخ دادن به این 
میـل درونـی آنقـدر قـوی بـود کـه 
بقیـه ی ترس هـا را فرامـوش کـردم 
و یـک روز بـا خـودم حسـاب کردم 
و دیـدم برنامه های بعـدی زندگی ام 
در گـروی این اسـت که یکسـری از 
کارهـا را بـرای خودم انجـام بدهم و 
بـه قول معـروف بـه خـودم بدهکار 
نباشـم و از این بیشـتر می ترسـیدم 

کـه یـک روز چشـمانم را بـاز کنـم 
زندگـی  از  نوعـی  درگیـر  ببینـم  و 
هسـتم کـه ایـده آل مـن نیسـت، تا 
از شـروع کـردن این سـفر بترسـم.

 از خود سـفر، جاده و كال تنها 
بودن سـوار بـر يـک دوچرخه 

توی جـاده نمی ترسـيدی؟
در  روانـی  نظـر  از  کسـی  اگـر 
آمـاده ی  کـه  باشـد  مرحلـه ای 
مسـلما  نباشـد  سـفری  اینچنیـن 
احسـاس  مـن  ولـی  می ترسـد 
رسـیده  سـفرم  زمـان  می کنـم 
فکـر  بـد  اتفاقـات  بـه  حتـی  و 
دارم  اعتقـاد  کـه  چـرا  نمی کـردم 
کـه بـه قـول معـروف از هـر دسـت 
بـدی با همـون دسـت می گیـری و 
مـن هـم هرچنـد آدم خیلـی خوبی 
بـه  آزاری  امـا  نیسـتم )می خنـدد( 
کسـی نرسـاندم و در واقع به نحوی 
بـا خـودم کنـار آمـدم و بـا امیـد به 
و  گفتـم  بسـمه اللهی  بهترین هـا 

شـدم. راهـی 
و جالـب اینجاسـت کـه همه چیز 

مصاحبه ی اختصاصی پیام ما با سارا هاشمی سایکل توریست

 اگر به جامعه اعتماد کنیم امنیت هست
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خـود به خود برای من درسـت شـد 
و کوچکتریـن مشـکل و یـا سـختی 
هـم بـرای مـن پیـش نیامـد البتـه 
خـوب  کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد 
و  نمی کنـم  هـم  احتیاطـی  بـی 
زمان بنـدی مسـیرهایم همیشـه بـه 
گونـه ای اسـت که یک سـاعت مانده 
بـه جایـی  تاریـک شـدن هـوا  بـه 
اگـر  کـه  برسـم  شـب مانی  بـرای 
دوچرخـه پنچـر شـد و یـا حادثه ای 
وقـت  یک سـاعت  افتـاد  اتفـاق 
کـه  هرچنـد  البتـه  باشـم.  داشـته 
آنچنـان هماهنگی هم قبل از سـفر 
انجـام نـداده بـودم امـا هـال احمر 
کمک هـای زیـادی بـه مـن کردنـد 
در  ورزشـی  خوابگاه هـای  یـا  و 
اختیـارم گذاشـته اند و در مـواردی 

هـم مهمـان دوسـتانم بـودم.
كيفيـت  در  جنسـيت  آيـا   
مسـافرت بـا دوچرخه سـهمی 
پسـر  مثـال  بـرای  دارد؟ 
بـودن امتيـاز خاصـی بـه آنها 

؟ هـد می د
در واقـع فرقـی نمی کنـد حداقل 
هیـچ  حجـاب  کـه  مـن  بـرای 
رعایـت  بـا  و  نیـاورده  محدودیتـی 
تمـام موازیـن قانونی و عـرف رکاب 
می زنـم و فکر می کنم عـده ای روی 
مشـکات زوم می کننـد تـا کاری را 

انجـام ندهنـد، ما در کشـور بسـیار 
می کنیـم  زندگـی  غنـی  و  زیبـا 
آنچـان  هـم  سـواری  دوچرخـه  و 
بدنـی  قـدرت  و  نـدارد  هزینـه ای 
زیـادی هـم نمی طلبد و کافی اسـت 
کـه شـروع کنیـم و اولیـن قـدم را 

برداریـم.
نظـر  از  بيشـتر  منظـورم   

بـود. امنيـت 
در واقـع جالـب اینجاسـت حتـی 
یـک مـورد بـرای مـن پیـش نیامد 
کـه کوچکتریـن تجربـه ی بـدی را 
کوچک تریـن  یـا  و  باشـم  داشـته 
بـه  همـه  و  ندیـدم  بی احترامـی 
مهمان نـواز  و  مهربـان  شـدت 
پلیـس  بـار  چنـد  فقـط  و  بودنـد 
مـرا متوقـف کـرد و آن هـم از سـر 
نگرانـی و کنـج کاوی بـود و بیشـتر 
سـواالتی داشـتند مثل چطور سـفر 
می کنـی؟ و یـا اینکـه نمی ترسـی؟ 
از مـن  و معمـوال هـم هـر کـس  
می پرسـد نمی ترسـی؟ می گویـم از 
چـه کسـی بایـد بترسـم؟ از شـما؟ 
و جـواب مي شـنوم : نـه از جامعـه، 
انسـان هایی  و می گویـم بقیـه هـم 
هسـتند مثـل شـما، جامعه را مـن و 
شـما سـاختیم، و خـود کسـی کـه 
سـوال کـرده بـه گونـه ای شـرمنده 
هرچـه  کـه  دریافتـه ام  می شـود. 

و  کنـی  اعتمـاد  مـردم  بـه  بیشـتر 
بـرای آنهـا ارزش قائـل باشـی آنهـا 
هـم به تو بیشـتر اعتمـاد می کنند و 
ارزش قائل می شـوند. من احسـاس 
می کنـم ایـن تـرس را خـود مـا بـه 
وجـود آورده ایـم، من کـه جز خوبی 
چیـزی از مـردم عزیـز و مهربان مان 

ندیـدم.
   هزينه هـای سـفر تـا اينجـا 

بـوده؟ چطور 
در واقـع هیـچ، شـما به هـر حال 
تـوی شـهر خودتـان هم که باشـید 
صبحانـه و ناهـار و شـام می خوریـد 
و دقیقـا همین وعده هـای غذایی را 
در طـول سـفر داریـد و کافی اسـت 
مقـداری مـواد غذایـی و یـک اجاق 
کوچـک بـه همراه داشـته باشـید تا 
همـان آشـپزی کـه در آشـپزخانه 
دل  در  این  بـار  می دهیـد  انجـام 
طبیعـت و بـا داشـتن مناظر بسـیار 
زیبـا انجـام بدهیـد کـه  البتـه مـن 
در طول سـفر اشـتهایم را از دسـت 
داده ام و کم تـر غـذا می خـورم کـه 
بایـد  و  اسـت  اشـتباهی  کار  ایـن 
کـه  انـرژی  واسـطه ی  بـه  حتمـا 
مصـرف می کنیـد غـذای مناسـبی 
هیـچ  بـه  و  همیـن  بخوریـد  هـم 
وجـه رژیم غذایی پیچیـده ای درکار 

. نیست

بانـوان  از  نفـر  چنـد   
را  كشـور  توريسـت  سـايكل 

؟ سـيد می شنا
مـن تعداد زیادی را نمی شناسـم، 
در  زیـادی  خانم هـای  چنـد  هـر 
طـول ایـن سـفر بـا مـن صحبـت 
کردنـد و همه به شـدت ابـراز عاقه 
کردنـد و گفتنـد مـا هـم بـه زودی 
آشـنایی  مسـلما  می کنیـم  شـروع 
کا  و  توریسـم  سـایکل  بـا  زنـان 
رفتـن آنهـا بـه سـمت ورزش رشـد 
صعـودی خواهـد داشـت و امیدوارم 
کـه سـرعت بیشـتری هـم بگیـرد 
پیـش  سـال ها  کـه  دارم  یـاد  بـه 
اصفهـان  خیابان هـای  از  یکـی  در 
بـه سـمت مـن آجـر و سـنگ پرت 
کردنـد امـا اآلن مردم کامـا احترام 
وقتـی  فکـر می کنـم  و  می گذارنـد 
احتـرام می گـذاری  مـردم  بـه  کـه 
و اعتمـاد می کنـی و بـا عملـت بـه 
آنهـا می گویـی: شـما آنقـدر خـوب 
و قابـل اعتمـاد هسـتید کـه من به 
بـه شـما  اعتمـادی کـه  واسـطه ی 
دارم حتـی تنهایـی سـفر می کنـم 
احتـرام  کـه  کسـانی  نتیجـه  در  و 
هـم  خودشـان  دیده انـد  اعتمـاد  و 
دقیقـا بـا احتـرام و اعتمـاد رفتـار 

. می کننـد
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و  علـم  افـزون  روز  پیشـرفت  بـا 
تکنولـوژی در همـه زمینـه هـا بـه 
ویـژه تکنولـوژی سـاخت، پرداختن 
بـه این مسـأله امری ضروری اسـت 
کـه ضـرورت اسـتفاده از فـن آوری 
هـای جدیـد سـاختمانی بـه منظور 
سـبک  سـاخت  سـرعت  افزایـش 
سـازی افزایـش عمـر مفیـد کاهش 
الگـوی  بهبـود  نیـز  و  هـا  هزینـه 
مصـرف انرژی سـاختمان را بیش از 

پیـش مطـرح سـاخته اسـت.
نیـاز شـدید جوامـع بـه مسـکن 
ایـن واقعیـت را آشـکار کـرده کـه 
در  سـنتی  سیسـتم  از  اسـتفاده 
امـر سـاخت و سـاز جوابگـوی نیـاز 
موجـود جامعـه نیسـت. در چنیـن 
شـرایطی لزوم اسـتفاده از فن آوری 
جدیـد در صنعـت سـاختمان جهت 
سـرعت دهـی بیشـتر به سـاخت و 

سـاز احسـاس مـی شـود. 
چگونگی وارد شدن تکنولوژی 

و فن آوری به جامعه بشری
و  تولیـد  بهبـود  هـای  روش 
در  و  مناسـب  صنعـت  انتخـاب 
خـور بایـد بـر اسـاس قابلیـت های 
محلی شـکل بگیـرد. یکـی از روش 
های مناسـب بـرای افزایـش تولید، 
تفسـیر طـرح و مراحـل سـاخت و 
سـاز بـه صـورت معرفـی تدریجـی 
حداقـل  بـه  همچنیـن  اسـت.  آن 
رسـاندن تاثیـرات ناسـازگار و متغیر 
آب و هـوا مـی توانـد باعـث کاهش 
اتـاف مصالـح و زمـان پروژه شـود. 
از جملـه مـواردی که در سـاختمان 

هـا باید مـورد توجـه قرار بگیـرد تا 
موجـب تقویت بیشـتر نقـاط مثبت 
شـود  آن  ضعـف  نقـاط  کاهـش  و 
مـی تـوان بـه پیونـد بنـا بـا زمینـه 
و کیفیـت معمـاری آن اشـاره کرد، 
کـه در نتیجـه ایـن موضـوع باعـث 
می شـود کـه اسـتفاده از تکنولوژی 
و  در صنعـت سـاختمانی هـم گام 
در راسـتای معمـاری و آب و هـوا 
کـه  بـرود  پیـش  منطقـه  اقلیـم  و 
ایـن خـود باعث بـاال بـردن کیفیت 
کاهـش  و  و سـاز شـهری  سـاخت 

هزینـه هـا خواهـد شـد. 
صنعت ساختمان 

 صنعـت سـاخت و سـاز بسـیار 
هـا  میلیـون  از  بیـش  و  بـزرگ 
از  ای  گسـترده  طیـف  در  را  نفـر 
مشـاغل مهندسـی و پرسـنل فنـی 
عملیـات  و  ماهـر  صنعتگـران  و 
حرفـه آگاهانه را در بـردارد. صنعت  
سـاخت و سـاز ، مثـل همـه صنایع 
دارد.  را  فنـی خـاص خـود  زبـان 

رسـانی  اطـاع  بـا  نهایـت  در 
مناسـب بـه ایـن نتیجه می رسـیم 
کـه  اسـتفاده از شـیوه هـای جدید 
سـاخت و صنعتی سـازی آن هزینه 
هـای اولیـه بیشـتری را تحمیل می 
کنـد؛ امـا هزینـه هـای دوران بهره 
بـه شـدت  دراز مـدت  بـرداری در 

یابد. کاهـش مـی 
کاهش هزینه های ساخت

بنـدی  زمـان  برنامـه  در  فشـار   
سـاخت  بیشـتر  حجـم  و  تحویـل 
و سـاز کـه منجـر بـه نـوآوری در 

بخـش سـاختمان، مـواد، تجهیزات، 
روش سـاخت و سـاز سـریع تـر و با 
اسـتفاده  افزایـش  و  بهتـر  کیفیـت 
از تکنولـوژی صـرف نظـر از انـدازه 
سـاختمان باعـث تغییـر در هزینـه 
هـا اسـت. بـرای سـاختمان سـازی 
کارآمـد و تبدیـل شـدن بـه روش 
بـرای  بیشـتری  کار  اسـتاندارد 
کاهـش هزینـه و افزایـش عملکـرد 
در دسـترس سـازندگان و طراحـان 
و  بالـغ  بازارهـای  در  اسـت.  نیـاز 
پیشـرفته جایگزین سـاختمان های 
یـک  طـی  در  صرفـه  بـه  مقـرون 
دوره سـرمایه گـذاری بلنـد مـدت 
کـه نیـاز بـه تامیـن سـرمایه مالـی 
توجـه  مـورد  دارد  بیشـتر  اولیـه 
اسـت. کاهـش هزینـه هـای اولیه و 
افزایـش پس انداز سـاالنه در بهبود 
بازگشـت بیشتر در سـرمایه گذاری 
هـا منجـر بـه جـذب بـازار بیشـتر 
از طـرح هـای پیشـرفته سـاختمان 
سازی شـده اسـت. ایجاد معیارهای 
خـاص بـرای هزینه و عملکـرد تمام 
جهـان تقریبـاً غیـر ممکـن اسـت. 
بـه دلیـل عواملـی ماننـد آب و هوا، 
رفتار مسـتاجر، عمل سـاخت و ساز 
و در دسـترس بـودن منابـع به طور 

گسـترده ای متفـاوت اسـت.
 تمرکـز اصلی حرکت سـاختمان 
سـاز  و  سـاخت  بـه  موجـود  هـای 
جدید و سـطوح باالتـری از عملکرد 
ایـن  بـه  حرکـت  انتقـال  اسـت. 
سـمت نیازمنـد اسـتقرار سـریع از 
طیـف وسـیعی از تکنولـوژی هـای 

پیشـرفته سـاختمان سـازی اسـت 
که بـه میزان قابـل توجهی گران تر 
خواهـد شـد و نیـاز به هزینـه های 
سـرمایه گـذاری باالتـر دارد. روش 
هـای مختلفـی برای پاسـخگویی به 
چالـش های زمـان و هزینه، کمبود 
بـا  هـای  سـاختمان  و  کار  نیـروی 
کیفیـت در فن آوری هـای مختلف 
سـاخت، یکپارچـه و پیـش سـاخته 

وجـود دارد.
تمامـی  از  بهینـه  اسـتفاده  بـا   
ظرفیـت هـای تولیـدی و خدماتـی 
و اعمـال مدیریـت درسـت، آموزش 
بهـره  و  رشـد  فرهنـگ  توسـعه  و 
نیـروی  سـازی  هدفمنـد  و  وری 
کار، مدیریـت هزینـه هـای خـواب 
هـای  هزینـه  مدیریـت  سـرمایه، 
مدیریـت  منابـع،  اتـاف  و  انـرژی 
ارتقـای  منابـع،  ضایعـات  کاهـش 
و  فرآینـد  بهبـود  کیفیـت،  سـطح 
در  خدمـات  ارائـه  سـطح  ارتقـای 
جهـت افزایـش سـرعت، شناسـایی 
و حـذف فعالیـت هـای فاقـد ارزش 
مـوازی،  هـای  فعالیـت  افـزوده، 
کاهـش سـهم نیروی انسـانی بخش 
هـای سـتادی بـه اجرایی، نـوآوری 
در ارائـه خدمـات و افزایـش تـوان 
در  بسـزایی  نقـش  پذیـری  رقابـت 
کاهـش هزینـه هـای سـاخت دارد.

مدیریت انرژی در ساختمان
 رشـد مصـرف انـرژی در جوامـع 
خطـر  بـر  عـاوه  صنعتـی  مـدرن 
اتمـام سـریع منابع فسـیلی، جهان 
ناپذیـر  برگشـت  تغییـرات  بـا  را 

معماری نوین
صرفه جویی در هزینه و انرژی
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و  علـم  افـزون  روز  پیشـرفت  بـا 
تکنولـوژی در همـه زمینـه هـا بـه 
ویـژه تکنولـوژی سـاخت، پرداختن 
بـه این مسـأله امری ضروری اسـت 
کـه ضـرورت اسـتفاده از فـن آوری 
هـای جدیـد سـاختمانی بـه منظور 
سـبک  سـاخت  سـرعت  افزایـش 
سـازی افزایـش عمـر مفیـد کاهش 
الگـوی  بهبـود  نیـز  و  هـا  هزینـه 
مصـرف انرژی سـاختمان را بیش از 

پیـش مطـرح سـاخته اسـت.
نیـاز شـدید جوامـع بـه مسـکن 
ایـن واقعیـت را آشـکار کـرده کـه 
در  سـنتی  سیسـتم  از  اسـتفاده 
امـر سـاخت و سـاز جوابگـوی نیـاز 
موجـود جامعـه نیسـت. در چنیـن 
شـرایطی لزوم اسـتفاده از فن آوری 
جدیـد در صنعـت سـاختمان جهت 
سـرعت دهـی بیشـتر به سـاخت و 

سـاز احسـاس مـی شـود. 
چگونگی وارد شدن تکنولوژی 

و فن آوری به جامعه بشری
و  تولیـد  بهبـود  هـای  روش 
در  و  مناسـب  صنعـت  انتخـاب 
خـور بایـد بـر اسـاس قابلیـت های 
محلی شـکل بگیـرد. یکـی از روش 
های مناسـب بـرای افزایـش تولید، 
تفسـیر طـرح و مراحـل سـاخت و 
سـاز بـه صـورت معرفـی تدریجـی 
حداقـل  بـه  همچنیـن  اسـت.  آن 
رسـاندن تاثیـرات ناسـازگار و متغیر 
آب و هـوا مـی توانـد باعـث کاهش 
اتـاف مصالـح و زمـان پروژه شـود. 
از جملـه مـواردی که در سـاختمان 

هـا باید مـورد توجـه قرار بگیـرد تا 
موجـب تقویت بیشـتر نقـاط مثبت 
شـود  آن  ضعـف  نقـاط  کاهـش  و 
مـی تـوان بـه پیونـد بنـا بـا زمینـه 
و کیفیـت معمـاری آن اشـاره کرد، 
کـه در نتیجـه ایـن موضـوع باعـث 
می شـود کـه اسـتفاده از تکنولوژی 
و  در صنعـت سـاختمانی هـم گام 
در راسـتای معمـاری و آب و هـوا 
کـه  بـرود  پیـش  منطقـه  اقلیـم  و 
ایـن خـود باعث بـاال بـردن کیفیت 
کاهـش  و  و سـاز شـهری  سـاخت 

هزینـه هـا خواهـد شـد. 
صنعت ساختمان 

 صنعـت سـاخت و سـاز بسـیار 
هـا  میلیـون  از  بیـش  و  بـزرگ 
از  ای  گسـترده  طیـف  در  را  نفـر 
مشـاغل مهندسـی و پرسـنل فنـی 
عملیـات  و  ماهـر  صنعتگـران  و 
حرفـه آگاهانه را در بـردارد. صنعت  
سـاخت و سـاز ، مثـل همـه صنایع 
دارد.  را  فنـی خـاص خـود  زبـان 

رسـانی  اطـاع  بـا  نهایـت  در 
مناسـب بـه ایـن نتیجه می رسـیم 
کـه  اسـتفاده از شـیوه هـای جدید 
سـاخت و صنعتی سـازی آن هزینه 
هـای اولیـه بیشـتری را تحمیل می 
کنـد؛ امـا هزینـه هـای دوران بهره 
بـه شـدت  دراز مـدت  بـرداری در 

یابد. کاهـش مـی 
کاهش هزینه های ساخت

بنـدی  زمـان  برنامـه  در  فشـار   
سـاخت  بیشـتر  حجـم  و  تحویـل 
و سـاز کـه منجـر بـه نـوآوری در 

بخـش سـاختمان، مـواد، تجهیزات، 
روش سـاخت و سـاز سـریع تـر و با 
اسـتفاده  افزایـش  و  بهتـر  کیفیـت 
از تکنولـوژی صـرف نظـر از انـدازه 
سـاختمان باعـث تغییـر در هزینـه 
هـا اسـت. بـرای سـاختمان سـازی 
کارآمـد و تبدیـل شـدن بـه روش 
بـرای  بیشـتری  کار  اسـتاندارد 
کاهـش هزینـه و افزایـش عملکـرد 
در دسـترس سـازندگان و طراحـان 
و  بالـغ  بازارهـای  در  اسـت.  نیـاز 
پیشـرفته جایگزین سـاختمان های 
یـک  طـی  در  صرفـه  بـه  مقـرون 
دوره سـرمایه گـذاری بلنـد مـدت 
کـه نیـاز بـه تامیـن سـرمایه مالـی 
توجـه  مـورد  دارد  بیشـتر  اولیـه 
اسـت. کاهـش هزینـه هـای اولیه و 
افزایـش پس انداز سـاالنه در بهبود 
بازگشـت بیشتر در سـرمایه گذاری 
هـا منجـر بـه جـذب بـازار بیشـتر 
از طـرح هـای پیشـرفته سـاختمان 
سازی شـده اسـت. ایجاد معیارهای 
خـاص بـرای هزینه و عملکـرد تمام 
جهـان تقریبـاً غیـر ممکـن اسـت. 
بـه دلیـل عواملـی ماننـد آب و هوا، 
رفتار مسـتاجر، عمل سـاخت و ساز 
و در دسـترس بـودن منابـع به طور 

گسـترده ای متفـاوت اسـت.
 تمرکـز اصلی حرکت سـاختمان 
سـاز  و  سـاخت  بـه  موجـود  هـای 
جدید و سـطوح باالتـری از عملکرد 
ایـن  بـه  حرکـت  انتقـال  اسـت. 
سـمت نیازمنـد اسـتقرار سـریع از 
طیـف وسـیعی از تکنولـوژی هـای 

پیشـرفته سـاختمان سـازی اسـت 
که بـه میزان قابـل توجهی گران تر 
خواهـد شـد و نیـاز به هزینـه های 
سـرمایه گـذاری باالتـر دارد. روش 
هـای مختلفـی برای پاسـخگویی به 
چالـش های زمـان و هزینه، کمبود 
بـا  هـای  سـاختمان  و  کار  نیـروی 
کیفیـت در فن آوری هـای مختلف 
سـاخت، یکپارچـه و پیـش سـاخته 

وجـود دارد.
تمامـی  از  بهینـه  اسـتفاده  بـا   
ظرفیـت هـای تولیـدی و خدماتـی 
و اعمـال مدیریـت درسـت، آموزش 
بهـره  و  رشـد  فرهنـگ  توسـعه  و 
نیـروی  سـازی  هدفمنـد  و  وری 
کار، مدیریـت هزینـه هـای خـواب 
هـای  هزینـه  مدیریـت  سـرمایه، 
مدیریـت  منابـع،  اتـاف  و  انـرژی 
ارتقـای  منابـع،  ضایعـات  کاهـش 
و  فرآینـد  بهبـود  کیفیـت،  سـطح 
در  خدمـات  ارائـه  سـطح  ارتقـای 
جهـت افزایـش سـرعت، شناسـایی 
و حـذف فعالیـت هـای فاقـد ارزش 
مـوازی،  هـای  فعالیـت  افـزوده، 
کاهـش سـهم نیروی انسـانی بخش 
هـای سـتادی بـه اجرایی، نـوآوری 
در ارائـه خدمـات و افزایـش تـوان 
در  بسـزایی  نقـش  پذیـری  رقابـت 
کاهـش هزینـه هـای سـاخت دارد.

مدیریت انرژی در ساختمان
 رشـد مصـرف انـرژی در جوامـع 
خطـر  بـر  عـاوه  صنعتـی  مـدرن 
اتمـام سـریع منابع فسـیلی، جهان 
ناپذیـر  برگشـت  تغییـرات  بـا  را 

معماری نوین
صرفه جویی در هزینه و انرژی
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محیطـی  زیسـت  آمیـز  تهدیـد  و 
مواجـه نمـوده اسـت. لـذا در برنامه 
هـا و سیاسـت هـای بیـن المللـی 
در راسـتای توسـعه پایـدار جهانـی، 
نقـش ویـژه ای بـه منابـع تجدیـد 
اسـت.  شـده  محـول  انـرژی  پذیـر 
انـرژی  مصـرف  مدیریـت  سیسـتم 
اسـت  محصـوالت  از  ای  مجموعـه 
کـه میـزان مصـرف انـرژی را در هر 
لحظـه بـه سـادگی تعیین مـی کند 
و بـه کاربـران سیسـتم ایـن امـکان 
بخـش  مصـرف  کـه  دهـد  مـی  را 
هـای مختلف سـاختمان را مدیریت 
نمـوده تـا در سـاعات پیـک مصرف 
انـرژی کمتـری مصـرف کننـد و در 
هزینـه هـای مصرفی صرفـه جویی 

قابـل ماحظـه ای نماینـد. پوشـش 
پوسـته  عنـوان  بـه  سـاختمان 
محوطـه  یـا  و  پارچـه  سـاختمان، 
ای بیـن یک سـاختمان و خـارج از 
آن اسـت. عملکـرد انـرژی از اجزای 
دیوارهـای  جملـه  از  سـاختمان، 
خارجـی، کـف، سـقف، پنجـره هـا 
و درب هـا در تعییـن مقـدار انـرژی 
مـورد نیاز برای گـرم کردن و خنک 
کردن حسـاس اسـت. ازدست دادن 
انـرژی از طریـق سـاختمان بسـیار 
متنـوع اسـت و بسـتگی بـه عوامـل 
سـاختمان  سـن  ماننـد  متعـددی 
سـاخت  روش  هـوا،  و  آب  نـوع  و 
موقعیـت  گیـری،  جهـت  سـاز،  و 
جغرافیایی و رفتار سرنشـینان دارد. 

روی مصـرف  بـر  تاثیـر سـاختمان 
انـرژی را نبایـد دسـت کـم گرفـت. 
در سـطح جهانـی، گرمایـش فضـا 
و خنـک کننـده هـا بیـش از یـک 
سـوم از کل انـرژی مصرف شـده در 
سـاختمان را برخوردارنـد. بـه طـور 
کلـی سـاختمان، مسـئول مصـرف 
بیـش از یـک سـوم انـرژی جهانـی 

. ست ا
حـال  در  هـای  سـاختمان  در 
احـداث و یـا بازسـازی یـک دیدگاه 
کل سـازی که شـامل توجه به تمام 
رونـد  و  سـاختمان  هـای  قسـمت 
سـاخت و سـاز بـرای بهبـود بهـره 
وری انرژی ترجیـح داده وجود دارد 
و در تمام سـاخت و سـازها و کارها 

عملکـرد  گواهـی  کـه  سیاسـتی 
سـاختمان و برنامـه هـای برچسـب 
از  فراتـر  و  سـازها  و  سـاخت  زدن 
بایسـتی  هـا  نقشـه  محـدوده  آن 
وجود داشـته باشـد. مصـرف انرژی 
اغلـب  در حـال حاضـر  سـاختمان 
مـورد توجه اسـت امـا هنـوز هم ما 
مـی توانیـم راه هـای زیـادی بـرای 
یـک پارچـه سـازی سیسـتم هـای 
صرفه جویـی در انرژی و روش های 
تجزیـه و تحلیـل بهتـر بـرای بهبود 
طراحـی انجـام دهیـم. بنابرایـن در 
انـرژی  منابـع  تمـام  گرفتـن  نظـر 
تجدیـد پذیر بالقـوه و بـه کار بردن 
آن در در مـکان هـا و موقعیت های 

مختلـف مهـم اسـت.
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كرمون- کران روسـتایی اسـت که 
در شـمال شرقی شهرستان سیرجان و 
سـه فرسخی روسـتای پاریز  قرار دارد.
کـران در لغـت بـه معنـی چمنزار 
سرسـبز و محل پرورش اسـب اسـت.
در کتـاب تاریـخ التواریـخ العجـم 
بیوتـات  تاریخچـه  در  اسـت  آمـده 
سـلطنتی صفویه نام چنـد قراء)قریه 
هـا( از قبیـل کوشـک نصـرت، کران، 
ده قاضی، دهنو و... ذکر شـده اسـت.
هنگامـی کـه اکبـر میـرزا فرزنـد 
شـاه عبـاس ثانـی بـه وسـیله شـاه 
سـلیمان کـور و زندانـی و در نهایـت 
کشـته می شـود. شـاه سـلیمان پس 
از  شـود.  مـی  پشـیمان  مدتـی  از 
طرفـی فرزنـدان اکبـر میـرزا کـه از 
جـان خـود بیمنـاک بودنـد، تقاضای 
امـاک کوشـک نصرت را مـی کنند. 
از  دلجویـی  بـرای  سـلیمان  شـاه 
آنـان مقـدار زیـادی پـول و جواهـر 
و  مادرشـان  همراهـی  بـه  را  آن هـا 
شـیخ حسـین علـی، دایـی شـان بـا 
از طریـق یـزد و  تشـریفات خاصـی 
نصـرت  کوشـک  روانـه  شـهربابک 
نمـود کـه دور از محل تـاج و تختش 
نیـز بودنـد. نامبـردگان پـس از ورود 
به کوشـک، کران را که دو فرسـنگی 
کوشـک بـود، مناسـب تـر تشـخیص 
و  نمـوده  سـاختمان  بنـای  و  داده 
سـاکن شـدند.)تاریخ سلسـبیل ابـن 

)199 ص  رزاق، 
از مشـهور تریـن شـخصیت هـای 
سـیرجان،  در  هـا  کرانـی  تاریخـی 
محمـد رضـا خـان کرانـی اسـت که 
در درگیـری لطفعلـی خـان زند و آقا 
محمـد خـان قاجـار، جانب شـاهزاده 
زنـد را گرفـت، عاقبـت گرفتـار و بـه 

رسـید. قتل 
رضـا خـان  امـوال محمـد  وقتـی 
کرانـی را مصـادره کـرد، در بین نامه 
هـای او کاغـذی یافـت کـه از طـرف 
خواجـه محمـد زمـان پسـر خواجـه 
حسـین بـه محمـد رضا خان نوشـته 
شـده بـود و در آن جملـه ای داشـت 
بدیـن نهـج )آقـا محمـد خـان، گاو 
بختـه ای بیـش نیسـت یـک گولـه 

روی ُگـرده اش بـزن و همه را راحت 
) کن!

واقعـه  پاریـزی  باسـتانی  دکتـر   
رضـا  محمـد  قتـل  و  دسـتگیری 
کـرده  گـزارش  گونـه  ایـن  را  خـان 
اسـت:»لطفعلیخان قـاع معروف این 
کوهسـتان را بـه نزدیکان و دوسـتان 
خـود سـپرد که اگـر از طـرف فارس 
نماینـد.  مقاومـت  شـود  ای  حملـه 
از آن جملـه، قلعـه پاریـز در دسـت 
)بـا  کـران  قلعـه  و  زمـان  محمـد 
دسـت  در  راء(  تشـدید  و  ک  ضـم 
محمـد رضـا خـان کرانـی بـود... بـه 
دسـتور آقـا محمـد خـان، بابـا خـان 
)فتحعلیشـاه بعـد ( از راه بـی آب و 
علـف شـمال غربـی یعنـی از راه انار 

بـه طـرف کرمـان آمـد. 
و  کـران  قلعـه  سـراغ  بـه  ابتـدا 
پاریـز رفـت و خواجـه محمـد زمـان 
رضـا  محمـد  سـپس  و  دسـتگیر  را 
خـان کرانـی بعـد از مدتـی مقاومـت 
ناچـار قلعـه را تسـلیم کـرد و خـود 
از راه قنـات قلعـه فـراری شـد. ولـی 
هنـگام فـرار، او را در بریدگی آبی که 
معـروف بـه کنـدر محمد رضـا خانی  
اسـت دسـتگیر کردند و باباخان او را 
بـه اردوی آقـا محمد خان فرسـتاد و 
بـه قـول مورخیـن در چمن اسـپاس 

بـه سـزای اعمـال خود رسـید.
بـه  كـران  مشـاهير  برخـی 

اسـت؛ زيـر  شـرح 
مال محمد سعید کرانی فرزند 

مالشاه محمد کرانی 
کـران  روحانیـون  و  علمـا  از 
رسـاله  وی  اسـت.  بـوده  سـیرجان 
علـم  در  بـاب   15 بـر  مشـتمل  ای 
تجویـد کام ا... مجیـد بـه نام»زبـده 
التجوید« داشـته که توسـط شخصی 
بـه نـام محمـد هـادی ابن ابوالقاسـم 
کرانـی در تاریـخ چهـارم صفـر سـال 
ای  جـزوه  صـورت  بـه  ه.ق   1308
در صفحـه هایـی بـه طـول و عـرض 
10*16 سـانتی متـر نوشـته اسـت.

مرتضی قلی خان 
ستوده نیا کرانی

و  عرفـا  از  ذوقـی  بـه  متخلـص 

در  وی  بـود.  سـیرجان  فضـای 
1271ه.ش  سـال  سـرطان  آخـر 
صـرف  شـد.  متولـد  سـیرجان  در 
در  را  بیـان  و  منطـق  و  نحـو  و 
هـر  سـرودن  در  آموخـت.  جوانـی 
خطـی  بـود.  اسـتاد  شـعر  گونـه 
بـی  و  سـاده  بسـیار  داشـت.  زیبـا 
آالیـش می زیسـت. منزلـش محفل 
دوسـتداران علـم و ادب بـود. اوایل 
مرحـوم  مجـذوب   1347 شـوال 
شـد  یوسـف  حـاج  علـی،  ارشـاد 
علـی  صالـح  مریـدان  سـلک  در  و 
شـاه در آمـد. در تاریخ 1330 ه.ش 
پرورشـگاه یتیمان سـیرجان و توابع 
را راه انـدازی نمـود و از ایـن طریق 
پاییـن  اقشـار  بـه  زیـادی  خدمـات 

نمـود. جامعـه 
مالمحمدحسن کرانی فرزند مال 

علی کرانی
از خطاطـان بنـام کـران سـیرجان 
اسـت. وی بـه عقیـده اکثـر اهـل فن 
از اسـتادان بنـام خوشنویسـی بـوده 
مانـده  متاسـفانه گمنـام  کـه  اسـت 
اسـت. یـک جلـد کتـاب قـرآن را که 
به صـورت شـصت پاره کتابـت کرده 
اسـت از ایشـان بـه دسـت آمـده که 
در اوج هنـر خطاطـی نگاشـته شـده 
وی  قـرآن  کتـاب  تاریـخ  در  اسـت. 
بـه سـال 1282 ه.ق بنـا بـر خواهش 
محمـد ابراهیـم خـان کرانـی یکی از 
خوانیـن کران صورت پذیرفته اسـت.

از محمد حسـن یـک جلد کام ا... 
دیگـر بـاز هم بـه صورت شـصت نیم 
جـزو باقـی مانـده کـه تاریـخ کتابت 
آن هـا بـه سـال 1299 ه.ق اسـت. 
ایـن گونـه کـه از متـن یکـی از نیـم 
جزوهـا بـر مـی آید، شـخصی بـه نام 
آقـا عوضعلی که از بـزرگان و خوانین 
خیرخواه کـران بوده از محمدحسـن 
خواسـته کـه قـرآن را کتابـت نماید.
مالعلی فرزند مال محمد کرانی

کـه در سـال 1268ه.ق نیـز کتاب 
قـرآن را در قطـع کوچـک با صفحات 
کتابـت  مذهـب  و  مطـا  مجـدول 
کرده اسـت. وی پدر مامحمدحسـن 
مـی باشـد و هـر دو آن هـا در امـر 

خطاطـی اسـتاد زمانـه خویـش بوده 
ند. ا

آخوند مال محمدهادی بن 
ابوالقاسم کرانی

اسـت  کرانـی  دیگـر خطاطـان  از   
کـه امر کتابـت زبـده التجوید ابن شـا 
محمد کرانی محمد سـعید را به عهده 

است. داشـته 
سیدعلی اکبر صنعتی

پیکرتراشـان  و  نقاشـان  از  یکـی 
بـزرگ ایـران زمیـن اسـت. او فرزنـد 
سـید عبدالعزیز اسـت. تولد وی را در 
کـران دانسـته انـد. پـدرش در پایان 
جنـگ جهانـی اول بـه دلیـل ابتا به 
بیمـاری طاعون درگذشـت و مادرش 
کـه توانایـی تأمین مخـارج زندگی او 
را نداشـت علی اکبـر را به پرورشـگاه 
مؤسـس  سـپرد.  کرمـان  صنعتـی 
علی اکبـر  حـاج  پرورشـگاه،  ایـن 
صنعتـی زاده، بـرای اینکـه بچه هـای 
کننـد  تحصیـل  بتواننـد  پرورشـگاه 
نـام خانوادگـی خود را بـه روی آن ها 
سـیدعلی اکبر  نـام  و  می گذاشـت 
صنعتـی نیـز بـه همیـن دلیـل نـام 
قانونـی علی اکبـر شـد. وی در سـال 
1379، منتخب فرهنگسـتان هنر در 

بزرگداشـت نـام آوران بـود.
چنـد  طـی  صنعتـی  اکبـر  علـی 
 2 از  بیـش  هنـری  فعالیـت  دهـه 
هـزار تابلـوی رنـگ و روغـن، آبرنگ، 
 400 حـدود  و  سـنگ  از  موزاییـک 
مجسـمه پدیـدآورد کـه در دو مـوزه 
و  تهـران  و  کرمـان  در  وی  نـام  بـه 
از  و خـارج  داخـل  موزه هـای  سـایر 
خصوصـی  مجموعه هـای  و  کشـور 

می شـود. نگهـداری 
از مشـهورترین کارهـای او فرشـته 
کاخ  ورودی  در  کـه  اسـت  عدالـت 
دادگسـتری تهـران بـه همراه اسـتاد 
ابوالحسـن صدیقـی و ارژنـگ رحیـم 
زاده آن را طراحـی و سـاختند. مـوزه 
صنعتـی )کرمـان( عـاوه بـر نمایش 
زاده  اسـتاد صنعتـی  ارزش  بـا  آثـار 
از  دیگـری  بـزرگ  هنرمنـدان  آثـار 

جهـان را هـم داراسـت.  

ُکّران؛ دژی در برابر خان قاجار


